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GODINA: VI; Broj 38/39 

 

 

 
 

 

ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН 
ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКОГ 

САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 

Масарикова 25 

21000 Нови Сад 

 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ 

УРЕДНИК 

���� 

Миливој Ердељан 

ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК 

���� 

Милорад Обрадовић 
 

УРЕДНИШТВО: 

Боривоје Вељковић, Слободан 

Лалић, Љубомир Попов, 

Владимир Банић, Исо Планић, 

Гачуф Валтер 
 

Текстове можете достављати на  

е-маил omilorad@Eunet.yu 

PSSVojvodine@neobee.net 

 

 САДРЖАЈ 

 
42 ИН МЕМОРИАМ 

Радивој Ковачевић 
Миливој Ердељан; 

44 Вршачке планине 
Исо Планић; 

44 Људи из сенке 
Нада Дамјановић; 

46 Са Овчара и Каблара 
Исо Планић; 

46 Пролећни куп Војводине 
Борислав Стевановић; 

47 Барунце 2003. 
Миливој Ердељан; 

52 23. Македонски маратон 
Љубомир Попов; 

53 Цер 
Драгана Богдановић-Пете; 

57 29. Новембар у мојим 
сећањима 
Борислав Стевановић; 

61 Комови-Бјеласица 
Драгана Богдановић-Пете; 

63 26. Фрушкогорски маратон 
Миливпј Настасић; 

65 Трагом првог корака 
Миливој Ердељан; 

 

САЈТОВИ: 

ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКИ 

САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 
www.planinari.org.yu 

pssvojvodine.on.neobee.net 
 

ПЛАНИНАРСКИ МАРАТОН 
fruskogorskimaraton.neobee.net 

 

ЕВЕРЕСТ 2006: 
everest2006.on.neobee.net 

 

21. Izložba planinarske fotografije i 
dijapozitiva održaće se polovinom 
oktobra meseca    
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IN MEMORIAM 

RADIVOJ  KOVAČEVIĆ 

20. februar1936. - 9. maj 2003. 
 

Vojvodjanski planinri izgubili 
su jednog od svojih najistaknutijih 
članova Radivoja Kovačevića koji je 
preminuo 9. maja u  Segedinu. 
Izgubili smo dobrog i dragog 
prijatelja i čoveka koji je sebe celog 
utkao u planinarski pokret. 

 Rođen je 20. februara.1936. 
godine u Sremskim Karlovcima, u 
naručju Fruške gore, pored obale 
Dunava. Maturirao je u Karlovačkoj 
gimnaziji (1955.). Počeo je da stu-
dira, ali je prekinuo studije i posvetio 
se novinarstvu. U novosadskom 
Dnevniku radio je od 1.10.  1958. do 
5. 2.1981., potom je bio reporter 
beogradske Ilustrovane politike, od 
1981. do penzionisanja 16. februara 
1991. Napustio je Dunav, na kome je 
odrastao. Okrenuo se na drugu stranu 
- Fruškoj gori. Tu je počeo svoje 
neke prve planinarske korake, Imao 
je 13 godina (1949.godine) kada je 
postao član Planinarsko-smučarskog 
društva “Stražilovo” iz Sremskih 
Karlovaca. Otkrivao je njenu lepotu u 
pejzažima, u šumama, u cveću i 
livadama. Posle Fruške gore krenuo 

je nekim zlatnim stepenicama koje je 
sam gradio. Ređali su se: Avala, 
Kosmaj, Kopaonik, Prokletije, 
Julijske i Kamniške Alpe (26 puta se 
uspinjao na Triglav), pa gotovo sve 
bosansko-hercegovačke planine, a 
ponajviše Bjelašnica. Durmitor mu je 
prirastao za srce. Onda je stigla Šar-
planina - ono zimsko prečenje koje 
nije najbolje prošlo. Sa obale neka-
dašnjeg Panonskog mora zaplovio je 
u svet. Počeo je od Zevsa (sedam 
puta je bio na vrhu), s njegovog trona 
stigao je na Rilu (osam puta bio na 
vrhu), Pirin, Visoke Tatre, Mon Blan 
(1960.), Ectalske alpe, Atlas, 
Kilimandžaro (1976.), pa posle 
usponi na Korzici.  Stigao je do pod 
krov sveta (7160 m), stigao je do 
Himalaja do podnožja najvišeg vrha 
na svetu Mont Everesta 1979. godine. 
Taj trijumf jugoslovenskih planinara 
pratio je kao planinar i kao novinar. 
Povezao je novinarstvo s planinar-
stvom. Broj tekstova sa planine se ne 
zna, jer voleo je o planini i ljudima 
da piše, a svoje tekstove nije čuvao.  

Začetnik je alpinističke škole u 
Vojvodini. Inicijator je pokre-tanja 
sportske orijentacije i jedan je od 
idejnih tvoraca Fruškogorskog mara-
tona. Bio je aktivan u brojnim plani-
narskim forumima od društvenog pa 
do saveznog ranga.  Predsednik 
PSSV je bio od 1976. do 1982. god. 

Ostali su mu snovi - Materhorn, 
Grosglokner, planine Ma-kedonije i 
Srbije, a ponajviše Prok-letije oko 
Plava i Gusinja. Na žalost, dalje se ne 
može. Neka mu je večna slava i hvala 
za sve što je učinio. 

Milivoj Erdeljan 
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VRŠAČKE PLANINE 

09-11. 05. 2003.  

 
 U goste vršačkim 
planinarima iz Subotice je krenulo 53 
usprkos vrućini raspoloženih 
planinara. Dočekali su nas domaćini 
iz planinarskog društva ''Železničar'', 
Planinarskog orijentacionog kluba 
''Kompas – Vršac'' i planinarskog 
društva ''Vršačka kula''. Smeštaj u 
oba doma vršačkih planinara još uvek 
jedva da je dovoljan za ovako velike 
grupe, sva sreća da planinari nisu 
previše zahtevni.  
 Veći deo grupe je (oko 30) 
predvođen Radetom Radičevićem po 
žezi osvajao najviši vrh Vojvodine 
(Gudurički vrh 641 m), a osim njega 
još i Lisičiji , Vršački i Bezimeni vrh. 
Drugi deo, devet subotičana i dva 
vrščana su penjali tri uređene smeri 
na vežbalištu ispod Vršačke kule. 
Penjali smo na gornje osiguranje i na 
vođenje i uživali na ovim dobro 
oklinčanim smerima. Pošto su smeri 
kratke (nije potrebno uže duže od 30 
m) i veća grupa se ovde može penjati 
sa skromnom opremom. Težina smeri 
je od III do VII pa najteža smer (i nju 
smo ispenjali) predstavlja izazov i za 
dobre penjače. Ovo je dobro mesto 
za prve korake u alpinizmu, ali i za 
trening i treba ga više koristiti.  
 Drugog dana , u nedelju smo 
za zainteresovane planinare 
organizovali penjanje po 20 metara 
visokom zidu Vršačke kule. Gornje 
osiguranje je rizik od povrede 
smanjilo na minimum, pa se oko 30 
planinara oprobalo u penjanju. 

Penjanje je po ovom zidu je više 
atraktivno nego korisno za alpiniste, 
ali i ovo je dobra vežba, a privlači i 
priličan broj posmatrača.  
 Pre nego smo se vratili u 
Suboticu posetili smo banju Rusandu 
i izletište Devojački bunar (u 
Deliblatskoj peščari). Đorđe Krnajski 
je našao vremena da se spusti na dno 
bunara dubokog oko 35 metara i 
napuni 4 najlon džaka smećem koje 
se na dnu našlo. Tako je privukao 
pažnju brojnih izletnika i našem 
pohodu dao ekološku crtu 
 
   Iso Planić 

 

ФРУШКОГОРСКИ 

ПЛАНИНАРСКИ МАРАТОН 

ЉУДИ ИЗ СЕНКЕ 

 

Фрушкогорски планинар-
ски маратон је, без претеривања, 
манифестација позната широм 
Европе. Учесници маратона се 
пребројавају, а подаци се 
статистички обрађују. Објављују 
се имена неколицине оних који 
први савладају одабрану стазу, 
мада се победником сматра свако 
ко пређе било коју од једанаест 
маратонских стаза. Своје 
мишљење сви могу уписати у 
књигу утисака. Најчешће пишу: -
Супер је. Долазимо и догодине! 
Међутим, о великој групи 
планинара без које не би било 
маратона јавно се не говори. Тако 
је већ годинама, рекли бисмо, од 
кад маратон постоји. То су људи из 
сенке. Тако је било до сада. Тако је 
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и ове, 2003.године. 
Прошао је и 26. 

Фрушкогорски планинарски 
маратон. Сама по себи цифра и 
није велика, али ако се зна да она 
означава у континуитету пуних 
двадесетпет година  рада на 
организацији, јасно је да је за те 
послове утрошено више од 
половине људског радног века. Не 
би то било много да је тај посао 
обављала само једна особа. 
Међутим, од групе ентузијаста 
који су давне 1978.године 
пионирски започели ову акцију не 
слутећи у шта ће израсти (лане 
више од 11000, а ове године 8124 
учесника!), дошло се до око три 
стотине оних који на разне начине 
доприносе да акција успе. Сви 
заслужују да буду бар поменути, 
али како је то немогуће на овако 
малом простору тај веома важан 
део ће бити изостављен. Имена ће 
остати записана у извештајима 
који се педантно воде, али се 
нажалост ретко читају.  

Да не буде заблуде, треба 
рећи да се Маратон припрема 
пуних годину дана, јер није 
једноставно обезбедити материјлна 
средства, много штампаног 
материјала (пријаве, књижице, 
плакате, писма...), путоказе, 
возила, цистерне за воду, шаторе, 
подметаче, мегафоне, санитет, 
хитну помоћ, превоз маратонаца, 
саобраћајну полицију, разглас, 
КУД и голубове за свечаност на 
старту. Стазе се маркирају, креше 
се шибље, уклања све што омета 
безбедан пролаз. У просторијама  

друштва се обезбеђује дежурство 
ради давања информација, пријема 
пријава и резервација за ноћење. 
На старту се дочекују маратонци 
(многи и два дана раније). Свима 
се дају пријаве, а попуњене се 
прикупљају и евидентира се сваки 
учесник. На маратонским стазама 
се налазе 24 контролне тачке са 
екипама планинара који дежурају 
на неким местима и целе ноћи.  На 
циљу се свима који препешаче 
одабрану стазу прегледа 
исправност, и књижица оверава уз 
евиденцију. Уз све ово треба 
додати да се скува више хиљада 
литара чаја (на неколико 
контрола), а у Врднику пасуљ. 
Последњи стазу прелазе и 
контроле затварају планинари-
чистачи водећи рачуна да неко не 
остане сам у планини. На прво 
следеће недељно пешачење 
планинари одлазе да сакупе смеће. 

Има још послова. Не могу 
се сви набројати, али је и из овог 
пописа јасно колико је људи за 
њих потребно. А сви раде 
волонтерски, без икакве накнаде. 

Овогодишњи Маратон је 
одржан 3 и 4. маја 2003.године. 
Неколико дана  су сређивани 
подаци, материјали, извештаји. 
Чишћене су стазе. Већ 12. маја је 
одржан састанак на коме се 
говорило о задужењима са циљем 
да на Маратону 8 и 9. маја 2004. 
године све буде у реду и  боље 
него до сада.  

Организаторима је све 
теже, јер је све више учесника – 
маратонаца, а све мање радне 
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снаге. У страховитој су дилеми, јер 
осећају да се сада, кад је постао 
популаран нарочито међу младима, 
са одржавањем маратона не сме 
прекинути. С друге стране, 
огромно бреме организације пада 
на плећа све мањег броја све 
старијих планинара. Уз неколико 
часних изузетака просек година 
оних који раде све послове у вези 
маратона је знатно изнад 60 
(шездесет)! Ако се узме у обзир да 
их ове године није било довољно, 
не чуди да су неки послови могли 
бити и боље обављени.  
И поред тога Маратон је успео. 
Сви који су радили заслужили су 
похвалу и признање. Ја им 
упућујем ВЕЛИКО ХВАЛА, јер да 
није њих не би било ни Маратона. 

 
Нада  Дамјановић 

 

SA OVČARA I KABLARA 

 
Na sastanku Komisije za 

alpinizam u januaru mesecu dogovorili 
smo se da ćemo ići na stene Kablara i 
Ovčara, pa nas je bilo sramota da 
odustanemo i eto, iskoristili smo prvi 
povoljni vikend ove sezone. Neko 
Đoletovim kombijem, neko u svojoj 
režiji, uglavnom smo se 18. aprila 
uveče skupili u planinarskom domu 
Kablar kraj Ovčar banje. Šest 
Subotičana, troje Zrenjaninaca i Laza 
iz Kikinde su predstavljali 
Vojvođansku grupu alpinista koja se 
pridružila penjačima iz drugih delova 
Srbije. U subotu i nedelju 19 i 20. 04. 
ispenjano je 23 čovek-smeri. Penjane 
su sledeće smeri :  

1. Prolećna II –III- Đukić, 
Torde; Planić, Besedeš; Kockarević, 
Steifeld 

2. Moravska III- Planić, 
Radivojac 

3. Ovčarska prečnica +III-Torde, 
Radivojac; Steifeld, Besedeš, Planić; 
Krnajski, Kockarević 

4. Jesenja IV(V)- Steifeld, 
Kockarević 

5. Bratstvo-jedinstvo IV,-V- 
Steifeld, Planić, Besedeš, Kockarević 

6. Lionska IV,-V- Torde, Đukić 
 Možemo i ne moramo biti 
zadovoljni prvim ovogodišnjim 
izlaskom na stenu, ali moramo primetiti 
da je opremljenost smeri kao i njihova 
označenost nedovoljna. Ni planinarska 
društva u Vojvodini ne raspolažu sa 
previše inventara što takođe sprečava 
masovnije odlaske na penjačka 
područja i naročito umanjuje šanse 
penjanja težih smeri. Zadatak za 
Vojvođanska društva bi bio da obnove 
svoju alpinističku opremu. Nadamo se 
da će i KA PSS preduzeti potrebne 
mere da bi se stanje na planu 
opremljenosti i obeleženosti smeri 
popravilo.  
 Toliko za prvi prolećni 
izlazak na stenu, prema dogovorenom 
planu sledi odlazak na Sto kraj Bora.  

 

Iso Planić 

 

ПРОЛЕЋНИ КУП Н. САДА 

 
 Занимљив и разнолик 
рељеф Фрушке горе између 
манастира Ново и Старо Хопово 
поново је, после прошлогодишње 
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трке за ЈУ куп окупио оријентирце 
из 12 клубова Србије и Војводине, 
као и припаднике Војске 
Југославије и полиције на 
такмичењу за пролећни Куп Новог 
Сада у оријентацији.. Изузетно 
спарно време није омело више од 
150 учесника да покажу 
такмичарско знање у једној од 
десет категорија. 
 Пажњу многобројне 
публике привукла је трка сениора, 
јер је то била још једна провера 
кандидата за државни тим, који ће 
од 9. до 12. августа наступити на 
Светском првенству у 
Швајцарској. Иако су већ оверили 
визу у плавом дресу Драгиша 
Бауер из Стражилова желео је 
другу из репрезентације 
Новосађанину Влади Матуском да 
се реваншира за прошлонедељни 
пораз на тркама Светског купа на 
Равној гори. Додатну мотивацију 
Бауер је имао и због победе 
новосадске штафете коју је 
предводио Матуски и освојању 
титуле првака Србије на Рајцу, где 
је његово ослабљено Стражилово 
морало да се задовољи трећим 
местом. У тој мртвој трци са 
стартном предношћу Матуског, 
обојица су направила грешку у 
самом финишу трке на 250 метара 
пред циљем протчавши кроз 
погрешну контролну станицу. Све 
то искористио је искусни 
оријентирац Стражилова и 
некадашњи државни 
репрезентативац Предраг Чавић и 
освојио трофеј Новог Сада. Њему 
се придружио и клупска другарица 

у категорији сениорки Ружица 
Перишић и тако први пут ове 
такмичарске сезоне стала на 
победничко постоље. 
 Многи такмичари били су 
из редова војске и полиције, где су 
доминирале Кобре С Ненадом 
Бојовићем и Млади полицајац из 
Сремске Каменице с Душаном 
Веселиновићем. 
 Да је оријентириг све 
популарнији спорт код нас говори 
и податак да су чланови 
новооснованог клуба Компас из 
Вршца наступили са 40 такмичара 
у пионирској категорији. 
 

Борислав Стевановић 

 

EKSPEDICIJA BARUNCE 2003. 

 
Mali avion sa petnaest 

putnika medju kojima i pet članova 
Vojvodjanske ekspedicije Barunce 
2003 (Miodrag Jovovic, Mirjana 
Vasut, Andor Luhovic, Goran Ferlan 
i Milivoj Erdeljan) 8.4.2003. iz 
Katmandua leti za Luklu. Prosto se 
odjednom osetilo kao da avion 
zastaje i cilja. Gotovo da je i bilo 
tako, jer slećemo u Luklu, gde je 
pista duga svega 900 metara, a nalazi 
se u veoma uzanoj dolini. Za nas 
veliko olakšanje jer na kraju kratke 
piste se nalazi stena-zid … Ispred 
aerodromske zgrade dočekuju nas 
naši Šerpasi, Prem i Dordji koji su 
ovde stigli pre koji dan. Nas tovar 
opreme na ledja, odnosno na glave 
tovari 36 nosača. Jedan nosač nosi 
oko 30 kg tereta, ali ima onih koji i 
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duplo vise nose zbog dnevnica koje 
će dobiti. Zajedno sa ostalim 
osobljem ukupno nas ima 46. Iz 
Lukle gotovo svi putevi vode u smeru 
ka Namče Bazaru, odnosno Everestu, 
ali naš vodi 180 stepeni suprotno ka 
prevoju Četra La na 5010 metara. Do 
njega vodi put kroz šumu 
rododendrona, koji je u punom cvatu 
i retku borovu šumu. Prvi logor smo 
postavili na livadi na visini od 3100 
metara. Posle svake večere sastanak 
sa Sirdarom (Bisnu), Šerpasima 
(Prem i Dordji) i kuvarem (Asal). Tu 
se dogovaramo oko sutrašnjih 
obaveza. Kuvar je možda i najvažnija 
osoba do baznog kampa. Od njega 
zavisi vreme polaska, tempo hoda i 
mesto logora, sve u cilju pripreme 
hrane. U stvari, on svoje mišljenje 
saopštava Sirdaru koji uz konsultacije 
Šerpasa koji poznaju put do baznog 
kampa odlučuje o svemu. Iz prvog 
logora po dubokom snegu se penjemo 
pri nagibu od 40 stepeni. Nosači se 
bune, ali Šerpasi i mi pravimo prtinu i 
stepenice tako da ipak prelazimo 
prevoj. Počinje i glava da nas boli. 
Ipak smo za jedan dan prešli visinu 
Mon Blana (najviši vrh Zapadne 
Evrope). Duva jak vetar, pada sneg i 
to prava mećava. Na svu sreću svoj 
logor postavljamo na nešto nižoj 
nadmorskoj visini od 4158 metara. 
Malo se lakse diše, ali sneg koji 
neprestano pada i niska temperatura 
čine naše nosače veoma nervoznim. 
Ni njima nije lako posle veoma 
napornog dana, morali su da prenoće 
ispod jedne stene, jer je njihov šef 
zaboravio šator za njih. Sutrašnji dan 
nije ništa lakši. Ponovo se penjemo. 

Nosači vuku naše transportne vreće 
po snegu, a dva člana naše 
ekspedicije su skliznula sa kamenja 
klizavog kao led i povredila 
ligamente noge. Po kiši stižemo u 
Kote (3650 m). Ovde je prijatnije. 
Ima više kiseonika, a i drva da se 
ugrejemo. Dalje nas put vodi dolinom 
Hinku reke. Mi idemo ivicom korita, 
a sa desne strane nas okružuje retka 
borova šuma, a sa leve vertikalne 
litice Mera pika. Nastavljamo blago 
uzbrdo po travi do lodževa Tangnag 
na 4465 metara. Ovo je poslednje 
urbanije mesto, ako se par kamenih 
zgrada tako mogu nazvati. Pravimo 
kompromis sa našim nosačima, sutra 
je dan pauze. Na našem sledećem 
konačistu smo dočekali nepalsku 
2060 godinu. Iako smo bili na 5297 
metara nadmorske visine našim 
nosačima i Šerpama nije smetala da 
uz čang pevaju do ponoći šćućureni 
oko ognjista u malom kamenom 
lodžu. Snežni prevoj Mera La (5413 
m) i pored dugotrajnih napora je bilo 
zadovoljstvo penjati po lepom 
vremenu. Staza zavija u bezbroj 
serpentina i kao kakva lenja zmija na 
suncu. Spuštamo se dalje u dolinu 
reke Hingku Kola. Nasi Šerpasi, dole 
duboko u dolini nam pokazuju veliki 
kamen. Uz propadanje do kolene uz 
sneg i sneg koji je počeo da pada, 
gotovo u suton stizemo do Kogme 
Dingma (4948 m/mv), našeg 
današnjeg konačista. Vreme nam ni 
danas nije bilo naklonjeno. Počinje 
da seva, grmi i vetar da duva. Sneg je 
celu noć padao tako da smo ujutro 
morali da ga razgrnemo sa ulaza sa 
šatora. Na svu sreću okolni vrhovi su 
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bili obasjani suncem, tako da smo 
imali ceo dan sunčan. Ugledali smo 
na kraju Barunce. Postalo nam je 
odmah jasno da smo izabrali pravi 
cilj. Po lepoti i visini niko nije mogao 
da se meri sa njegovim sjajem. 
Njegova južna stena je blistala na 
suncu, dok sam vrh je bio sakriven u 
oblaku. Uspon do visine od 5976 
metara po sitnom siparu, koji nam je 
stvarao utisak kao da se nalazimo na 
brdu od šljunka i strm spust po snegu, 
gde smo upadali preko kolena, nas je 
veoma izmorio, ali daleko nas je više 
iznenadio prizor koji se pred nama 
ukazao. Po priči koji su nam naši 
domaćini dotle pričali trebalo je da 
nas dočeka malo, ali bistro i plavo 
jezero, a oko njega lep i kamenit 
prostor za naše šatore. Silom prilika 
zaustavljamo se na visini od 5692 
metra, jer uz malo truda možemo da 
raščistimo sneg i da postavimo naše 
šatore. Sa nama je od 36 nosača, koji 
su krenuli iz Lukle, stiglo 22, dok 
ostali su nas napustili zbog umora i 
bolesti. Pozdavljamo se i 
zahvaljujemo se na pomoći svim 
nosačima. Sa nama ostaju kuvar i 
njegovo osoblje i dva Šerpasa. Bilo 
nam je potrebno dva dana da uredimo 
bazni kamp: podignemo svima šatore 
za spavanje, pripremimo i opremimo 
kuhinju i trpezariju i da priredimo 
pudju. Probili smo led na obližnjem 
jezeru, tako da nam i snabdevanje 
vodom nije predstavljalo problem.  

Sunce je tek počelo da 
dodiruje vrhove koje smo lenjo 
posmatrali iz naših šatora. 
Najavljivao se veoma topao i lep dan. 
Tovarimo opremu potrebnu za 

podizanje prvog visinskog logora. 
Kuvar pali u Pudji roto-ful (crveno 
drvo). Put nas vodi preko zaledjenog 
jezera. Strm uspon po kamenoj 
moreni tako da smo već posle sat 
vremena na visini od 5900 metara. Za 
narednih 4 h popeli smo se svega 100 
m visinske razlike, ali smo za to 
vreme gazili sneg gotovo do kolena. 
Pošto smo prva ekspedicija ove 
godine koja je krenula na vrh 
Baruncea, morali smo non-stop da 
pravimo prtinu u snegu. Tek oko 
14,00 časova smo dosegli snežnu 
policu u podnožju kuloara. Sam 
kuloar je dugačak oko 240 metara i 
ima nagib od 70 do 80 stepeni. Uspeli 
smo tog dana da postavimo svega 
100 metara fiksnog užeta. Vreme 
brzo teče, tako da smo prinudjeni da 
opremu ostavimo na snežnoj polici i 
da krenemo u bazni kamp. Veoma 
iscrpljeni i izgoreli od jakog sunca 
tek oko 19,00 sati stižemo do baznog 
kampa. Sneg je cele noći padao. I ceo 
naredni dan je snežilo, a oblaci koji 
su se spustili gotovo u naše šatore 
nisu dozvoljavali da se vidi vrh 
Baruncea. U 20,00 h termometar 
pokazuje minus 11 stepeni, a vetar je 
veoma jak. Još jedna noć i borba sa 
snom. Naši Šerpasi pokušavaju sami 
da stignu do prvog visinskog logora. 
U kuloaru, koji se nalazi na visini od 
6000 do 6200 metara je prvi deo 
pokriven snegom, a drugi plavim 
(večnim, tvrdim) ledom, postavljaju 
fiksna užad koja se pružaju do samog 
ulaza od šatora u prvom logoru. Za to 
im je trebalo ceo dan. 

Sneg opet dva dana pada. 
Počinjemo da se već brinemo nije li 

ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ  
 

 ПУТНИК 38/39   МАЈ-ЈУЛИ 2003. страна 50  

to možda monsun već stigao, iako bi 
po kalendaru trebao da je tek prošao. 
Postaje nam svima jasno da nam 
vreme polako curi. Imamo odobrenje 
od dvanaest dana za uspon. Iako se 
svi dobro osećamo, ipak visina nas 
sve više iscrpljuje. I pored izvrsnog 
kuvara počinjemo da gubimo na 
težini i snazi. Tek kasnije smo saznali 
da je većina ekspedicija sišla na 
manje visine zbog nevremena. 

Naše osoblje kuhinje 
odlučuje da nam se stavi na 
raspolaganje i da svi zajednički 
prenesemo ostatak opreme do 
kuloara, a da naša dva najspremnija 
člana ekspedicije potpomognuta sa 
dva Šerpasa pokušaju da stignu do 
vrha. Kolona od nas 11 natovarenih 
svom potrebnom opremom odmiče 
sporim korakom sada već utabanom 
stazom. Taman što je je prošlo 
podne, sneg je počeo da veje kao 
usred zime. Užad u kuloaru su 
zamrznuta, pa žimar ponekad 
proklizne. Led je toliko tvrd da je 
pravo umeće u njega zariti dereze. 
Naša četvrorka se nalazi u prvom 
visinskom logoru na 6200 metara, a 
ostatak ekspedicije u baznom kampu. 
Barunce ujutro nagradjuje naš trud sa 
predivnim pogledom na Makalu, šesti 
vrh po visini u svetu. Naš Šerpa 
Dordji, kojem je ovo treći uspon na 
Barunce, se žali da ne može dalje. 
Jako ga boli glava. Iako je ujutro 
krenuo dole, tek u suton se doteturao 
do baznog kampa. Bez štapova za 
hodanje nije mogao da održava 
ravnotežu, a kordinaciju pokreta 
izmedju ruku i nogu gotovo nije ni 
imao. Medjunarodna lekarska 

ekspedicija koja se pripremala za 
uspon na Barunce konstatovala je 
edem mozga. Četiri nosača su ga 
ponela u susret helikopteru koji je 
trebao da sleti na jedan dan hoda od 
nas. Ali na žalost zbog vremenskih 
uslova koji vladaju nad Himalajima 
nije ni krenuo, tako da je bio 
deportovan skroz do Lukle uz pomoć 
nosača. 

Put izmedju prvog i drugog 
visinskog logora je vodio preko 
glečera koji je bio ne prevelikog 
nagiba (oko 40 stepeni), ali zato 
punog ledenih pukotina. Jedini 
logični potez koji je preostao je bio je 
pokušaj uspona u alpskom stilu, bez 
postavljanja fiksnih užadi. Članovi se 
navežu medju sobom i tako jedan 
drugog osiguravaju. Na čelu je bio 
iskusni Šerpa Prem, koji je svojim 
iskustvom uspešno izbegavao zamke 
koje je glečer postavio. Kada bi cepin 
koji je zabadao u sneg brzo i lako 
propadao bio je znak da tuda put nije 
siguran: ili je sneg dubok ili je ispod 
pukotina. U jednom momentu ledeni 
most nije izdržao i iako su Prem i 
Andor prošli, Goran se našao u 
ambisu pukotine. Drugi put to se 
desilo Premu. Prošli su bez povrede. 
Drugi visinski logor je postavljen na 
visini od 6500 metara. Tog 
poslepodneva ja bilo nesnosno vruće 
u šatoru. Termomer pokazuje 
trideseti podeok, da bi već u suton 
temperatura bila ispod petnaestog 
podeoka ispod nule. Oko 3 sata posle 
ponoći 27. aprila po zvezdanoj noći 
napuštaju šator. Kraj grebena se jasno 
nazire, ali količina kiseonika u 
vazduhu i srce diktiraju lagan i 
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odmeren korak. U stvari, par koraka i 
predah, pa opet tako. Oštar greben 
koji se strmo spušta sa obe strane 
Baruncea je poslednja prepreka do 
vrha. Nema više trke sa prirodom, vrh 
Baruncea je u 13,00 h pod nogama 
Vojvodjanske Himalajske 
ekspedicije. Na vrhu stoje Andor 
Luhović (21), Goran Ferlan (40) i 
Šerpa Prem Lakpa (36). U proleće 
2002. godine ni jedna ekspedicija 
nije uspela da zakorači na vrh 
Barunca, a jesen 2002. je bila nešto 
uspešnija. Do vrha su stigle francuska 
i ruska ekspedicija. Do sada na vrhu 
Baruncea niko sa Balkana nije bio. U 
stvari, od tri dosadašnje Himalajske 
ekspedicije iz Srbije (1991.-
Anapurna 4) i Crne gore (1996-Mont 
Everest), ovo je prva uspešna 
ekspedicija. Silazak je više ličio na 
slalom nego na hodanje. Goran istog 
dana žuri do baznog kampa da izvesti 
o uspehu. U susret Andoru i Premu 
koji su ostali još jednu noć na planini 
kreću nosači. Poslepodne 28.4.2003. 
smo svi na okupu u baznom kampu. 
Prebrojavamo prste na nogama, na 
rukama. Svi delovi tela su tu, svi smo 
zdravi. Posle dvanaest dana 
provedenih u baznom kampu polako 
nestajemo medju stenjem i 
stalagmitima od leda koje je 
prekrivalo dolinu Hinskog jezera 
(5214 m). Raspoloženje je loše, 
idemo kroz mokar sneg i puno se 
propada. Naši hladni pogledi bili su 
uprti ka prevoju Ampulapče (5845 
metara) koji se nalazi na kraju doline 
i koji se uzdizao visoko iznad nas. 
Pogled se gubio na ledenim padinama 
plavoga (najtvrdjega) leda koji je 

delovao kao pučina nemirnog mora. 
U podnožju prevoja uvukli smo se u 
naše šatore i do jutra nismo ni nos 
promolili napolje, jer nam to nije 
dozvoljavao sneg koji je neprestano 
padao. Sutra put nas vodi preko 
kamenja koje se kotrlja pod našim 
nogama i koje je pokriveno snegom. 
Pokret ruke i pomeranje žimara po 
užetu koje smo pružili po steni, jedan 
ili dva koraka po izbočinama stenja, 
pa predah. Do vrha prevoja nam se 
isprečila ledena ploča i snežna 
padina. Primećujemo tek sada, kada 
smo stigli u njihovu ravan, koliko su 
visoki ledeni slapovi plavoga leda. 
Udarci dereza odzvanjaju o led, kao 
da hodaš po kamenju, dok je sneg 
isuviše mekan. Pod teretom naših 
transportnih vreća nosači su upadali 
do pola butina u sneg. Osetili smo 
olakšanje, stajali smo na uzanom 
grebenu koji je bio širok svega par 
stopa. Naravno, pogled nam je prvo 
otišao niz liticu, strmu i surovu, u 
dolinu gde pokušavamo da dokučimo 
njen kraj i da razaznamo naš dalji 
put. Kraj doline nalazi se 700 metara 
niže, ali oblaci i magla su ih sakrili 
od naših pogleda. Osećali smo se 
sigurno na užetu koje je visilo o 
klinovima koje smo teškom mukom 
zakucali u tvrdo stenje. Stenje je 
posle pedeset metara spuštanja 
zamenio sneg. Pod teretom na užetu 
klinovi u omekšalom snegu hoće da 
iskoče. Spuštanje se odužilo, metri se 
nižu sasvim polako. U suton smo 
došli do kraja užeta. Dve kamene 
police dimenzija tri puta tri metra 
iznad strmog odseka delovale su nam 
idealno za postavljanje šatora. Kada 
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smo ih postavili obmotali smo ih 
užetom, kao kakvom paukovom 
mrežom i privezali za klinove na 
stenju koje nadvisuje naše šatore. 
Posle par gutljaja otopljenog snega, a 
pogotovu posle tople supe, telom se 
širio čudan osećaj zadovoljstva. Kako 
je čoveku u planini potrebno malo da 
bude zadovoljan! Ujutro krećemo u 
pravcu doline oslanjajući se jednom 
rukom o sneg, dok smo drugom 
lelujali i održavali ravnotežu. Naš 
nosač Davau, koji je celim putem 
nosio teret od preko 50 kilograma, u 
jednom momentu skinuo je 
transportnu vreću sa ledja i počeo da 
je vuče za sobom. Pustio je korak po 
ledenoj pokorici kroz koju je 
propadao u sneg i krenuo poput 
skijaša dole u dolinu. I mi ostali smo 
sledili njegov primer i tako da smo za 
dva sata sišli dole u dolinu na 5216 
metara. Oko jezera je kao u košnici, 
mnoštvo ljudi talasalo je oko obale 
jezerceta.  

Naš put nastavljamo pored 
jezera Imja iz kojeg izvire reka Imja 
Kola, i čije ćemo mi korito i dolinu 
pratiti do njenog ušća u reku Dud 
Kosi. Put nas vodi do poslednjeg 
mesta u dolini Čukunga na visini od 
4743 metra. Dalje prolazimo kroz 
sela Bibre, Dingboče i dolazimo do 
mesta Tsuro Og na 4135 metara. 
Ovde se naša staza ukršta sa stazom 
koja dolazi od baznog kampa 
Everesta. Predeli postaju pitomiji sa 
više drveća i trave. Dalje se redjaju 
sela Pangboča, Tengboče, gde se 
nalazi najveći manastir u Kumbu 
regionu, da bi u suton stigli u Namče 
Bazar. Naselje je puno raznoraznih 

prodavnica, lodževa za prenoćište i 
internet kafea. Civilizacijske tekovine 
urbanih sredina veoma brzo osvajaju 
ovo mesto na 3440 metara nadmorske 
visine.  

Ujutru napuštamo Namče 
Bazar i krećemo ka našem cilju Lukli 
do koje ima 8 sati hoda. Idemo 
širokom stazom kroz gustu četinarsku 
šumu do doline reke Dud Kosi. Na 
jednom od bezbroj zavoja ugledali 
smo najvišu planinu na svetu, 
Everest. Sakriven je krošnjama 
drveća i visokim planinskim lancima. 
Samo svojom vršnom piramidom 
izviruje. Od Čuplunga napuštamo 
korito reke Dud Kosi i penjemo se do 
proplanka gde se nalazi selo Lukla 
čije krovove kuća naziremo iznad 
krošnji drveća. Iz Lukle avionom 
4.5.2003. letimo do Katmandua, da bi 
Katmandu napustili 9.5.2003. godine. 

 
Milivoj Erdeljan 

 

23. МАКЕДОНСКИ МАРАТОН 

 
 Македонски планинари и 
ове године су позвали своје 
пријатеље из Војводине да 
учествују на традиционалном 
македонском маратону. 23. поход 
Јакупица-Водно одржан је од 18. 
до 20. априла 2003. и кретао се 
трасом: Богумула-пл. дом Чеплес 
(1450 м)-Солунска глава (2540 м)-
пл. дом Караџица (1500 м)-Марков 
манастир-пл. дом Водно (1000 м) 
изнад Скопља. Ова изузетно 
напорна тура од 105 км прешло је 
54 планинара из 12 планинарских 
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друштава. Војвођанских планинара 
је било 20 из 7 планинарских 
друштава. 
 Полазна тачка је село 
Богумила, до које се стиже возом. 
Од железничке постаје пут нас 
води уз пругу до тунела, одакле 
стаза иде узбрдо до села 
Папрадиште где се стаза рачва. 
Лева води прво стрмо доле и још 
стрмије горе до планинарског 
дома. Десна стаза је дужа али мање 
стрма и занимљива. Уз њу се 
пружа поглед на околне планине 
па и сам масив Солунске главе, а 
пролази уз неколико извора и 
водопада, који су посебно богати 
водом услед топљења снега. Први 
дан похода завршава се у 
планинарском дому Чеплес. 
 Другог дана рано устајемо 
и по облачном времену крећемо на 
успон ка Солунској глави. Убрзо 
по поласку почиње да пада снег 
који нас прати цело пре подне. 
Након извора Бабина дупка (1600 
м) стаза постаје изразито стрма и 
под снегом. За сат ипо хода 
излазимо на гребен. Ту почињу 
невоље са ветром који на моменте 
достиже орканску снагу. Колона 
планинара сваки час нестаје у 
густим облацима који се изузетно 
брзо крећу. Снег постаје све дубљи 
и ходање је могуће једино по трагу 
предходника. После доброг сата 
пешачења стижемо промрзли у 
караулу на Солунској глави, где 
нас љубазно осебље греје и 
окрепљује чајем. Стрми спуст са 
друге стране врха, где дубина 
снега по речима домаћина досеже 

2,5-3 метра, води нас до Бегових 
вода напуштене кућице која је сва 
у снегу. Са смањењем надморске 
висине снег постаје све мекши па 
су и наша пропадања све чешћа,  
што ствара додатне тешкоће већ 
уморним планинарима. Стаза се 
све више спушта и води нас на 
земљани пут којим ћемо стићи до 
планинарског дома Караџица (1500 
м) где смо преноћили. 
 Трећи дан похода освануо 
је ведар и сунчан. Чим смо 
кренули у даљини се указао наш 
циљ 70 метара високи крст на врху 
планине Водно изнад Скопља 
назван “Миленијумски крст”. Пут 
нас је водио све ниже, да бисмо 
после пар сати спуштања стигли до 
Марковог манастира. Налази се са 
леве стране Маркове реке. Потиче 
из 13. века, а ктитор му је био 
Kраљевић Марко- син краља 
Вукашина. После краће паузе и 
обиласка светиње, крећући се кроз 
питоми крај стигли смо до села 
Соња одакле почиње нагли успон 
на врх Водно (1000 м). На врху је 
познати планинарски дом скопског 
друштва “Бистра”, чији су нас 
чланови срдачно дочекали и 
поздравили све учеснике похода. 
Са њима смо након ручка и поделе 
диплома остали у пријатељским 
разговорима до предвече, када смо 
се спустили до скопске железничке 
станице. 
 Тиме је завршена ова 
специфична планинарска акција. 
 

Љубомир Попов 
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ЦЕР 

 
 Дуга хладна зима, 
поплашила је многе млађе 
планинаре, а искусни ентузијасти 
из “Поштара” – Нови Сад, 
измилели су, омамљени првим 
зрацима пролећног сунца.  
 Од огранка у Сомбору, 
пошла су два планинара, Кунић 
Слађана и Богдановић Пете 
Драгана, у петак 21.03.2003. 
године у 12 часова, 
Севертрансовим аутобусом, до 
Новог Сада. У међувремену, 
аутобус Друштвеног стандарда из 
Београда, покупио је учеснике из 
Зрењанина. Око 15 часова, испред 
главне поште, након поздрављања 
и обавензног љубљења са 
познатима, укрцали смо се, ми , 
планинари Поштара и Југодента из 
Новог Сада, укупно 21 учесник.  
 По дивном, сунчаном 
времену, легендарни Кнез, “једри” 
путем; уз једну кратку цигарет 
паузу, код Шапца, ми на Цер 
стижемо око 17,30 часова, тј. пре 
заласка сунца. Планинарски дом 
“Липове Воде”, налази се на 
надморској висини 620 м, окружен 
боровима. Асфалтни пут се ту 
завршава. На путу и око њега, у 
сенци борова, танак слој леда и 
свежег снега, није се отопио, за 
нашег боравка. Напољу, диван 
бритак ваздух који се са радошћу 
удише пуним плућима.  
 Стојанка је прочитала 
припремљени распоред по собама, 
брзо смо побацали ствари и, као 

керови пуштени с ланца, потрчали 
у шетњу. Газимо по, отврдлом 
блату и слеђеним барицама, 
радујем се, јер сам у плитким 
белим патикама које нисам стигла 
да презујем.  
 Током шетње прикључила 
сам се Др Милану Бреберину како 
бих чула детаље авантуре са Анда. 
Наиме, доктор је бипо члан екипе 
од 5 планинара из Новог Сада, који 
су у фебруару  покушали, а троје 
су и успели да освоје врх 
Аконкагву, 7025 м.  
 Убрзо стижемо до 
раскрснице  и путоказа за манастир 
Радовашницу, чији је обилазак 
Цветин планирао за суботу пре 
подне. Враћајући се одатле, 
наговарам Слађу да ми још мало 
останемо напољу и прошетамо 
друмом, до малобројних 
раштрканих кућица које делују 
тако напуштено. Мрак је. Најзад 
улазимо у дом. Сада има времена 
за разгледање. У доњем нивоу су 
собе са 16 и 12 постеља на спрат и 
неколико мањих, купатило и 
ресторан. У поткровљу су собе и 
још једно купатило са тушем. Све 
је узорно чисто, у собама 
централно грејање, које је радило 
читаве прве ноћи и преко дана, а 
дочекао нас је домаћин Зоран са 
женом и ћеркама Јасном и 
Биљаном, сви здравог изгледа и 
лепи, наочити, милина их је 
погледати.  
 Наше се, познато друштво 
из Новог Сада, распремило, по 
заједничком дугачком столу, ту се 
служило и делило, шта је ко имао, 
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од добре домаћећ, до кобасица, 
сланине, туршије, Брана нас је  све 
почастила колачима. Зоран, 
домаћин, летео  је по сали,  и брзо 
нас услужујући,    углавном 
чајевима и кафама, те прве вечери. 
Почела је музика, свирка, 
највеселији су се придружили 
песми и играло се. 
 Субота. Свануло је дивно 
јутро, напољу сунце, мраз и гласна, 
раздрагана птичја песма. Сендвичи 
на прозору су се смрзли. После 
доручка и задиркивања упућеног 
дебелом Ђорђу – Ћурету, хркачу – 
рекордеру у нашој соби, кренуло 
се у манастир Радовашницу. Успут 
смо, испод војног релеја, видели 
чистину шуме уништене приликом 
бомбардовања 1999. године; нова 
шума није нарасла, али су антенски 
торњеви подигнути и уредно 
офарбани.  
 Питала  сам Цветина да ми 
покаже дрво цер. То ти је, просто 
речено, мршави храст. Покупила 
сам неколико сувих листова, веома 
сличних обичном храстовом 
лишћу. Осврћем се. Растиње ми 
изгледа тако мртво, као да никад 
више неће оживети. Поред цера, на 
овој планини има још жгољавих 
букава, и нешто младе борове и 
јелове шуме.  
 Код Његомира, званог 
Црни, разгледали смо, електронски 
оријентатор – наводилац кои ради 
преко сателита. Убележавањем 
положаја референтног објекта, 
нпр. планинарског дома, може се 
пратити даље кретање, са 
шематским приказом, страна света 

и удаљености од дома, која се 
стално прорачунава и приказује 
бројчано, на дисплеју. Овакава 
апарат, по изгледу и величини 
сличан мобилном телефону, ради 
на изменљиве батерије и кошта 
200 евра. 
 Милан Бреберина причао 
је како изгледа пењање на висини 
преко 5000 метара. 
 Слушајући ову причу са 
огромним узбуђењем, зачас смо 
стигли до манастира Радовашнице 
шћућуреног у долини једног 
потока, испод падина обраслих 
буковом шумом. Радовашница је 
мушки манастир, црква је 
саграђена  1988. године уз зидове 
прастарог малог, готово сасвим 
порушеног храма. Уз подножје 
нове цркве је извор чудотворне 
воде. Овде долазе тешко болесни 
не би ли се исцелили. У кругу 
порушеног храма, је стена, за коју 
такође верују да је чудотворна.  

Имали смо паузу  око 45 
минута. Искористила сам је, да би 
прошетала по нетакнутој буковој 
шуми, преко дебелог слоја сувог 
лишћа, долином дивног бистрог 
потока, који скакуће преко чистих 
сивих стена. Да ли ће то тако, дуго 
остати? Крај цркве, подиже се 
троспратни конак... 

Враћајући се из шетње, 
чула сам гусле и песму. Пришла 
сам групи која је слушала 
лгуслара, који је без грешке певао 
своје песме, срочене у десетерцу. 
Давно нисам чула тако добро 
гуслање и певање, а тематика му 
повезује нашу садашњст и 
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прошлост. Пожелела сам да га 
некако наградим, а видим поносит 
је сељак, па да се не увреди... 
Утом, он извуче из торбице, своје 
лепо оштампане песмарице, па смо 
и ја и Слађа купиле по један 
примерак: Мирослав Матић – “Нас 
је деда скривао од мина”. Ту нам је 
гуслар испричао како је код 
бомбардовања 1999. његов унук, 
ваљда од стреса, готово изгубио 
вид. Водали су га по болницама, и 
вид му се углавном повратио, али 
је интересантно, да кад су, после 
бомбардовања, извукли живу главу 
дечачић је срочио своје прве 
стихове, што је подстакло деду да 
забележи унукове стихове и да их, 
заједно са својим песмама 
одштампа.  

Пре него смо кренули 
назад у дом, попели смо се на 
оближњи брег – видиковац, одакле 
се црква и остаци старог манастира 
са околином могу фотографисати, 
што су Слађа, и други 
искористили.  

У дом смо се брзо 
вратили, јер је манастир удаљен 6 
км. Одмах сам се почела 
распитивати за поподневну шетњу: 
било је предлога  да се иде на 
Тројан или на Косанин Град, а то 
су оближњи врхови на Церу. 
Стојанка ми је обећала шетњу до 
Косаниног Града, који је од Дома 
удаљен око 2,5 км. Не желећи да 
губим сунчане поподневне сате, 
придружила сам се групи од 
десетак планинара, мислећи да 
знају пут до неког од ових врхова...  

Било је 15,15 часова. Све 

је изгледало безазлено, па ипак, 
понела сам воду и батерију, 
причало се да на том Косанином 
граду, нема никаквих остатака 
града. Овде, на Церу, нема скоро 
никакве маркације. Група се осула, 
чим се на првом раскршћу 
показало да нико није сигуран куда 
продужити. Нас осморо, спустили 
смо се кроз шуму, схватила сам да 
се удаљавамо од Косаниног Града. 
У разговору и задиркивању лутали 
смо до засеока, за који смо од 
сељана чули да се зове Греда. Ту је 
већ неко пожелео да купује сир, 
други су се распитивали за ракију, 
трећи су желели да пронађу неку 
продавнциу, да с’ ногу попију пиво 
итд. Нада из Зрењанина је села на 
дебло, поред неког плота и 
тражила паузу за одмор. На 
изласку из засеока Греда видели 
смо нову цркву од беле фасадне 
цигле, са црним кубетима и у 
дворишту цркве два надгробна 
споменика, карактеристичног, 
препознатљивог изгледа, по којима 
сам се подсетила ТВ репортаже о 
човеку који је жени у спомен 
подигао ову цркву. Од дома смо се 
стално удаљавали, то се видело по 
стубовима релеја, а Драган Ћурчић 
– Буца, из Зрењанина и сви остали, 
нису намеравали да се враћају 
истим путем. На изласку из 
следећег засеока видели смо ранч 
са изванредно уређеним 
травњаком, цветњаком и другим 
живописним  објектима у дрвету, 
као пресељених из Тирола. Ранч је 
вероватно својина неког 
гастарбајтера, али ту, ни живе 
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душе. Буца је у оближњој радњи 
куповао слаткише да нас почасти, а 
Драгутин Вујаковић нас је 
разгалио свирајући на двојницама. 
Управо је током шетње издељао 
нови писак за свиралу. Насупрот 
њиховој безбрижности, моје 
нестрпљење је расло. Да ли ми је 
слика ледене ноћи у стенама Анда, 
коју сам створила у својој масти, 
утерала страх у кости? Опомињала 
сам друштво, поко зна који пут, да 
погледају на сат. Нисам желела да 
се по мраку спуштам богазима, 
атаром, кроз туђе воћњаке, 
шумарке и преко јаруга и потока, а 
пут кроз  засеоке, и даље нас је 
удаљавао од релеја као путоказа. 
Издвојили смо се Драгутин 
Вујаковић и ја, и пошли брзим 
кораком сеоским путем у коме су 
трактори изровали бразде дубоке и 
до 40 цм, пуне воде, баш као 
створене за ноћњу шетњу. Док је 
још било време неодвезаних 
керова, питали смо једног 
домаћина, да нас упути на 
асфалтни друм. Грабила сам кроз 
те рупчаге, као да ми од тога живот 
зависи. Било је 18,05 часова, 
велико црвено сунце је управо 
залазило на хоризонту, када смо се 
успињали на пут. Само што нисам 
запевала! Тачно за 45 минута били 
смо у дому. Сутрадан, уз помоћ 
Његомировог даљинометра, 
сазнали смо да је удаљеност коју 
смо прешли друмом износила 4930 
метара. Процена је, да смо у овој 
поподневној шетњи прешли око 16 
км.  

У недељу 23.03.2003. 

освануло је ведро, сунчано јутро. 
Око 9,00 часова пошли смо у 
Текериш, место у коме се налазе 
споменик и Музеј Церске битке. 
Текериш је удаљен 7,5 км од дома 
“Липове Воде”.  

Током  шетње, у 
спонтаном разговору са 
Драгутином, Цветином и Миром, 
чула сам мноштво интересантних 
детаља, о планинарењу пре 
распада Југославије, о 
планинарској трансверзали “Кроз 
Југославију”, од Триглава до 
Комова, о чему сам слушала без 
даха, а могла би се написати још 
која страна извештаја о томе.  

Краћи део пута пролази 
кроз шуму. Успут смо прошли 
поред једне мање камене куле, за 
коју је Цветин рекао да је то 
Тројан.  

Већи део, ишли смо 
друмом. Стигли смо на раскрсницу 
путева за Шабац и за Текериш. 
Убрзо смо стигли и до спомен – 
парка и импозантног споменика. 
Многи су се фотографисали, узели 
сувенире, а затим смо чуле, лепо 
срочено, сликовито предавање о 
току и детаљима Церске битке. У 
музеју су претежно старе 
фотографије, документа, нешто 
мало оружја, заплењене заставе, а 
доминира велика слика Милића од 
Мачве.  

По повратку из Текериша, 
после ручка, око 15,00 часова 
кренули смо за Нови Сад. На дну 
срца, помало туге, што се овај 
излет и ово дружење, завршава, а 
ипак је и весело, нико неће 
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отворено да покаже жалост због 
растанка. У Новом Саду, били смо 
у 17 часова, а у Сомбору око 19,30 
часова.  

Драгана Богдановић – Пете 

 

29 НОВЕМБАР У МОЈИМ 

СЕЋАЊИМА 

 
Нити сам у строју на 

водопадима  Пливе са стиснутом 
песницом и чврстим погледом ка 
шареном ћилиму украшеним 
огромним Куновим портретом  
"Грузијца",  чији се крајеви црних 
бркова усмеравају према вођама 
држава које ће ускоро бити 
пролетерске, нити сам  поред 
котланки са умашћеном брадом на 
некој пречанској забијачки. Пловим 
у мислима по мојој Фрушкој са 
картом и компасом. Баш као и 
чланови патроле ПСД 
"Фрушкогорски венац " који су  29-
ог новембра, 1949 године изашли 
рано ујутру на оријентационо 
такмичење које је по први пут у 
земљи организовало њихово 
друштво у сарадњи са Савезом 
бораца и ЈНА. Циљ такмичења је био 
да се знањем у кретању уз помоћ 
карте и бусоле пронађу постављење 
контролне тачке и све то  надопуни 
добро представљеним цртежом 
терена и описом пута  који су 
прешли. А награда је велики шатор 
за таборовање.  

Оријентационо такмичење, 
потекло из нордијских земаља, било 
је новина за све у новој Југославији. 
ДТВ "Партизан", као најшира 
организација за бављење физичком 
културом, почео је неговати ову 

врсту такмичења 1948 године и то 
врло кратко. Оријентациона 
такмичења своје уточиште налазе у 
оквиру планинарске организације. 
Мало је писаних података  о првом 
планинарско-оријентационом 
такмичењу у земљи из тога времена. 
Али  каква је проблематика чекала 
организатора приказао је сликовито  
у свој књизи" Планинарски ехо" наш 
чувени планинар тог времена  
Драгољуб Остојић 

 " Ловци из Новога Сада 
зову телефоном планинаре на 
Фрушкој гори. Јавља се најстарији 
планинар чика Пера Деђански, који 
је и сам био прво ловац па затим 
планинар и суорганизатор овога 
такмичења 

- Хало! Овде чика Пера, 
молићу лепо! 

- Овде ловци !- викао је 
један глас. - известите планинаре да 
имамо на Фрушкој гори 29. новебра 
хајку на свиње... 

- Јел` питоме или дивље! - 
питао је чика Пера, али одговор није 
разумео. 

Резлутат овога лова је био: 
четири одстрељена зеца и шумарева 
супрасна крмача у Буковцу, пише у 
поменутој књизи Драгољуб Остојић. 

Већ следеће године 
оријентационо такмичење за Дан 
републике, окупља 28 патрола са 
укупно75 учесника. 

У укупном пласману 
најбоље су биле екипа друштва "Др 
Радивој Симоновић" из Сомбора, 
затим "Фрушкогорски венац" из 
Новога Сада. Треће место су 
освојили планинари оријентирци из 
Сенте, а иза њих су били "Борковац" 
из Руме, "Клисура" из Срем. 
Митровице, "Црвени чот" 
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Петроварадина итд. 
Такмичења за Дан 

републике  била су наредних 
петнаест година најзначајнија 
смотра војвођанских оријентираца и 
временом  се број чланова екипа 
повећавао или смањивао зависно од 
заинтересованости али и довољне 
обучености вођа екипа планинара по 
друштвима. Најпре су формиране 
патроле по два члана, затим по три  
па пет чланова. Нешто касније 
поново екипе имају три члана. У 
почетку највећу привилегију имали 
су сениори.  Њихова такмичења су 
једнодневна а касније и дводневниа 
(ноћно-дневна) такмичења. 
Почетком шездесетих година 
сениорима се придружују сениорке и 
омладинци. 

Ова такмичења захтевају, 
сем знања у читању карте и 
решавању постављених задатака и 
одличну физичку спремност, не само 
због дугих такмичарских стаза 
(најчешће око 25 км. ваздушне 
линије) већ и временских 
изненађења карактеристичних за 
новембар. 
 Забележено је да је крај новембара 
1953 године, било толико топло да 
се могло купати у Дунаву, а већ 
следећег јутра на дан такмичења 29-
ог новембра освануо је снег. Те 
године такмичарска стаза  била је 
трасирана од Поповице ка Змајевцу 
затим преко манастира Ново и Старо 
Хопово до коте 502  а затим ка 
централном планинарском дому на 
Иришком венцу. Најуспешнија је 
била екипа ПД "Орловац" из Новога 
Сада у чијем саставу су били 
припадници падобранских једниница 
ЈНА на челу са Славољубом 

Ђукићем (који  касније постаје 
генерал мајор авијације). Друго 
место припало је првој екипи 
"Стражилова" у саставу Стеван 
Холовка, Владимир Холовка и 
Глигорије Констатиновић. Треће 
место је освојили друга постава 
карловчана: Ковачевић Радивој, 
Јосип Шанта, Миша Половина и 
Раде Јовичић.  
 И коначно.  
  Било је то новембра 1961 
или 1962 година. Вече уочи 
Првенства Војводине које се већ по 
традицији одржавало у  склопу 
обележавања Дана републике када су 
ми јавили да ћу се придружити  
омладинској екипи Миће Пејаковића 
као пети члан јер је Божа Аиралди 
Кобасица, стандардни пети члан, 
због тек зарађене слабе морао 
аутоматски (по строгим неписаним 
правилима Друштва), да "абдицира". 
Заборавио сам одмах толико 
жељену, ранозимску свињокољу, 
печење роштиља са уја Којицом и 
журно убацио у велики теткин ранац 
опрему, чутурицу, батеријску лампу, 
завој и провијант-"Београд сардину". 
Освануло је празнично јутро 29 
новембар Дан републике. Не тако 
прохладно будило је неки притајени 
оптимизам. Негде око 4,30 се 
окупили смо се у центру Карловаца и 
првим аутобусом кренули за 
Петроварадин. Прелазак у раднички-
путнички воз за Беочин. После 6 
часова  стижемо и журно, као да смо 
већ стартовали, одлазимо ка Беочин 
селу и тамошњем Дому културе. 
Памтим грају, улажење и излажење 
вођа екипа, руководилаца, провера 
књижица, здравственог прегледа о 
способности наступања у 
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омладинској категорији јер смо сви 
били пионири. Мића нас постројава, 
проверава опрему. Од судија добија 
коверат у ком се налази такмичарски 
задатак, отвара га, полаже велику 
карту на бетонске степенице Дома, 
вади прибор за геометрију и почиње 
нешто да црта и мери. Само сам 
зурио. И онда полазак. 65 степени. 
Правац Рим. Строги азимут на прву 
КТ, преко влажних поља 
натопљених првим снегом. Мокре 
чарапе се већ уврћу у превеликим 
"кримке", прсти почињу на зебу и 
мењају боју. Али само на трен. 
Угледавши црвену заставицу 
разапету на стубу шумарске куће на 
Риму све пролази. Даље, сећања 
бледе. Сећам се  Катанских ливада, 
препуних жбунова трна и глога 
прекривених белим покривачем. 
Нетремице сам гледао у жичару и са 
неверицом пратио љуљушкање  
празних вагонета, не приметивши 
Ђорђа Вуковића са његовом првом 
омладинском поставом која је 
просто протутњала поред нас. Био је 
видно нервозан, неодговоривши на 
Мићино питање о положају друге 
КТ. Поново се на раширену карту 
наслањао компас, оригинал "Безард". 
Тајанствено смо гледали кроз визир 
и чудновато положена огледалца и 
узимали неки нови азимути.  Негде 
поподне стигосмо до циља код Дома 
на Осовљу. Нисам стигао ни да се 
пресвучем и попијем чај када ме 
прозваше седе главе, што седеше за 
столом уз ону велику стаклену стену, 
увек осунчану, што је гледала пут 
скоро посађених борића. Питали су 
ме шта знам о: пољском нужнику, 
месту за постављање табора и 
венском крварењу. Обамрло ме 
црвенило које ме није обузимало ни 

на гломразици од Беочин села до 
Осовља. Већ се смркло када смо " 
покуњени", заједно са сениорима 
који су носили повређеног Владу 
Холовку кренули ка жељезничкој 
станици. Спомињали су само неког 
Влају, каменчане и петроварадинце. 
 Нисам се поколебао. Нашао 
сам татин уџбеник топографије. 
Уџбеник је био  из 1948 -године, 
превод са руског. Са секцијом 
"Сремски Карловци 3" и војном 
бусолом (опет руска Адријанов) 
започело је моје упознавање Черата, 
Симон брега, Жагеровог мајдана. 
 Почех да откривам тајну изохипси.  

 

Борислав Стевановић   
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26. ПЛАНИНАРСКИ МАРАТОН НА ФРУШКОЈ ГОРИ 

3 и 4 мај 2003. године 

 
Укупно стартовало 8 124  
 Мушкараца 4 580 56,38 % 
 жена 3 544 43,62 % 
 До 25 год. старости 6 340 78 % 
На циљ стигло 7 627 93,88 % 
На циљ није стигло 497 6,12 % 
Учесника из Србије и Ц. горе Било из 197 места  
Из иностранства Мађарска, Македонија, Словенија, 

Русијa, Републикa Српске, Боснa и 
Херцеговинa, Хрватскa, Италија, 
Аустријa, Енглескa, Швајцарскa и 
Шведскa. 

 
Успештно прешли стазу: 
Радости и задовољста 225 2,95 % 
Приправнички 3 194 41,88 % 
 Источна стаза 2 037 63,78 % 
 Западна стаза 1 157 36,22 % 
Мали маратон 3 173 41,60 % 
 Источна стаза 2 425 76,43 % 
 Западна стаза 701 22,09 % 
 Запад-запад 47 1,48 % 
Средњи маратон 429 5,62 % 
 Источна стаза 218 50,82 % 
 Западна стаза 211 49,18 % 
Велики маратон 382 5 % 
 Источна стаза 361 94,50 % 
 Западна стаза 21 5,50 % 
Ултра маратон 224 2,94 % 
 

За најкраће време стазе маратона су савладали: 

Ултра маратон: 

Мушкарци 
1. Жељко Благојевић 23,50 h Бања Лука 
2. Љубинко Радовановић 00,20 h Београд 
3. Ивица Таглиавиа 1,03 h Ириг 
Жене: 
1. Гордана Чеко 4,53 h Б. Маглић 
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2. Каталин Вегх 6,03 h F. Oulte (Немачка) 
3. Тијана Трбојевић 8,35 h Београд 
 
Источни велики маратон 

Мушкарци:    жене: 
1. Живадин Пуцаревић 19,52 h Биљана Поткоњан 2,55 h 
2. Ђорђе Велимировић 21,05 h Славица Медић 3,10 h 
3. Жељко Ћумура 21,08 h Жељка Добросављевић 5,30 h 

 

Западни велики маратон: 

Мушкарци:    жене: 
1. Тибор Шипош 

М. Иђош 
 Лидија Синђелић  

2. Владимир Перић 
Ниш 

 Мирослава 
Половински 

 

3. Петар Дивчић  -  
 
Свесрдно су помогли маратон: 
 Извршно веће Војводине; “Панонија-превоз МВ; Пословна заједница 
индустријског биља; АД “Лионер”, Нови Сад; ДОО “Семенарство”, Нови 
Сад; ГДД “Талија”, Нови Сад; Металс банка, Нови Сад; МУП Републике 
Србије, Ресор јавне безбедности, Управа саобраћајне полиције, Нови Сад; 
Полицијске станице Петроварадин, Рума и Сремска Митровица; Општина 
Нови Сад; ЈКП “Пут”, Нови Сад; Војска Југославије; Научни институт за 
ратарство и повртарство, Нови Сад; АД “Новосадска млекара”, Нови Сад; АД 
“Неопланта”, Нови Сад; АД “Хлеб”, Нови Сад; Баг и Деко, Б. Градиште; 
Витал, Врбас; АД “Млиносервис”, Нови Сад; “Електровојводина”-“Јужна 
Бачка”, Нови Сад; Средња школа унутрашњих послова, Ср. Каменица; ЈКП 
“Водовод и канализација”, Нови Сад;  ЈКП “Водовод”, Рума; ЈКП “Чистоћа”, 
Нови Сад; ЈКП “Беочин”, Беочин; ЈП НП “Фрушка гора”, Ср. Каменица; 
Црвени крст, Нови Сад; Црвени крст, Шид; СМШ “7. април”, Нови Сад;  
СПЦ “Војводина”, Нови Сад; Служба за хитну помоћ, Нови Сад; Новосадска 
банка, Нови Сад; Компанија “Александрија”, Београд; Пекара “Спас”, 
Черевић; Удружење за узгој ситних животиња, Нови Сад; САНС, Нови Сад; 
НИС-Инжењеринг, Нови Сад; НИС “Нафтагас”, Нови Сад; НИС-рафинерија 
нафте, Нови Сад; НИС “Нафтагас-промет”, Нови Сад; ЈГСП “Нови Сад”, 
Нови Сад; Лафарге-БФЦ, Беочин.  

 

Миливој Настасић 
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TRAGOM PRVIH KORAKA 

 
John Hunt, vodja britanske ekspedicije koja je prva zakoračila na Everest poslao 

je iz Namče Bazara šifrovanu poruka u London na dan krunisanja Elezabete II za kraljicu 
Velike Britanije i Severne Irske 2. juna 1953. koja je glasila: “Snežni uslovi loši ... stop... 
istureni kamp napušten juče ... stop ... čekamo poboljšanje”. Dekodirana ova poruka je 
značila: "Hilari i Tenzing osvojili vrh Everesta 29 maja."  

John Hunt, pre polaska ekspedicije je izjavio: ”Treba nedvosmisleno reći da će 
čovek koji bude prvi prodro na vrh Everesta istovremeno stajati na vrhu piramide teško 
izborenog iskustva: u trijumfu će sudelovati svi koji su ikada pomogli da se on ostvari”. 
Posle tog istorijskog uspona 29.5.1953. godine na najvišu planinu na svetu bilo je preko 
1300 alpinista, odnosno izvršeno je preko 1700 uspona na Everestu. Od toga je bilo preko 
60 žena. Svaki deseti alpinista je izgubio život na Everestu. Na vrhu je najviše bilo 
pripadnika Šerpa plemena, njih preko 500. Šerpa Apa do sada je na Everestu bio 13 puta. 
Preko 100 alpinista je bilo bez kiseonika. Everest je osvojen sa 15 različitih smerova.  
Ipak Everest nije ništa izgubio od svoje gordosti i lepote. Izgubio je jedino svoj mir i 
usamljenost. Mnogi krenu ka njegovoj vršnoj piramidi, ali ipak samo mali broj njih 
zakorači na konjsko sedlo. Držeći se Huntovih reči ovu hronolugiju o Everestu posvećujem 
svima onima koji su delom sebe utkali u istoriju Everesta. 

 
XIII vek Prvi evropski izveštaj o području Himalaja je poslao Marko Polo 

1590. Španac Antonu Monserrate, koji je bio s isusovcima na akbarskom 
dvoru, nacrtao je prvu poznatu geografsku kartu koja prikazuje i 
Himalaje 

1624. Portugalske jezuite Antonio de Andrade i Manuel Marko krenuli su 
iz Indije i stigli u Ladak u severozapadnom Kašmiru i pri tom putu 
prošli kroz zapadne Himalaje 

1711. Kineske lame po upustvima jezuita, premeravaju Tibet na osnovu 
naredbe vlade iz Pekinga 

1714. Ipolito Dezideri stigao je na sever čak do Lase, svetog grada na 
Tibetu. 

1717. Jezuiti u Pekingu crtaju geografsku kartu Tibeta na osnovu merenja 
lama iz 1711. Ova karta pokazuje na južnom rubu oko 65 km dug 
planinski lanac pod imenom Jumu Langma Alin (Chu-mu-lang-ma). 

1733. Francuski geograf d’Anville objavljuje svoju geografsku kartu 
Tibeta koja se takođe bazira na merenjama lama. 

1749. Geografskim premeravanjem Indije otkriven je jedan vrlo visok vrh 
u Himalajima na osnovu promatranja iz ravnice niske indijske 
džungle. On je označen kao Peak XV 

Oko 
1780. 

Na osnovu dobijenih dokumenata državni geodeta Bengala kapetan 
Džejms Renel objavio je svoju prvu geografsku kartu Hindustana. 
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1800. Izlazi u Londonu prvi opis putovanja engleskog ambasadora 
Samuela Turnera na dvor Tešu Lame iz 1783. u Tibet preko 
Bengalije i Butana. Turner je u prekrasnim originalnim akvarelima 
prikazao prvi put veličanstvene planine istočnih Himalaja i dao opis 
prvih koraka Evropljana u kraj vladavine večnoga snega i misterija 
religioznih centara Dalaj Lame. 

1802. Vrhovi Himalaja su po prvi put mereni. Kao najviši vrh na karti 
označen je Dhaibun sa 7621 m. Izmerio ga je pukovnik Charles 
Srawford, koji je 1803. izdao kartu Nepala. 

1811. Thomas Manning prešao je mnoge himalajske prevoje i prodro sve 
do Lase. 

1817/ 
21 

Kapetan Gerard popeo se na mnoge vrhove između 5200 - 5800 
metara. 

1832. Indijska trigonometrijska služba, dobila je novog državnog geodetu 
ser Džordža Everesta (1790-1866.). On je prvi primenio “roštilj” ili 
triangulaciju sistema za pravljenje mapa na veliko i precizno 
odredio sistem luk meridijana Indije. Ovaj Everestov pronalazak 
omogućio je da se proračuna odnos između bilo koje dve 
geografske tačke u Indiji. Sada je postojala matematička baza za 
određivanje relativnih položaja visokih vrhova Himalaja, kao i 
njihove nadmorske visine. Da bi se odredila visina nekog nekog 
nepoznatog vrha, geometar bi odlazio na mesto za opservaciju čija 
mu je visina bila poznata. Tu je premeravao ugao izdizanja vrha u 
odnosu na horizontalnu ravan. Iz ovog podatka mogao je da odredi 
visinu vrha iznad mesta za opservaciju, onda i njegovu nadmorsku 
visinu. 

1849/ 
50 

Iz daljine od 170 do 190 km obavljeno je šest odvojenih merenja 
vrha Peak XV 

1852. Šef odeljenja za izračunavanje Radhanath Silehdar poručio je 
vrhovnom topografu Andrewu Woughu da je visina Peaka XV veća 
nego kod svih dosadašnjih izmerenih i izračunatih vrhova i da 
iznosi 29002 stope (8839,8 m). Izmeren je sa šest tačaka. 

1856. Peak XV nazvan Mont Everest po predlogu Andrewa Waugha. Bilo 
je i drugih predloga (Devadhunga i Gaurišankar) 

1858. T. G. Montgomery otkrio je u Karakorumu K 2. 
1860 Nepoznati pomoćnik mernika uspeva da se popne na Šilu 7025 m. 

1892. U oktobarskom broju “Devetnaesti vek” Claiton Dent izneo je 
misao da bi trebalo organizovati ekspediciju na Everest. Zatim su 
ideje sledile jedna drugu.  

1904. Pukovnik Waddell i Sarat Chandra Das čuju u Tibetu da Tibetanci 
Mont Everest nazivaju Čomo Kankar. 

1905.  Na temelju starih merenja (1880/83.), koja su obavljena iz manje 
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razdaljine, Sir Sirday Burrard izračunao da je visina Mont Everesta 
29141 stope (8882,18 m). 

1906. G. T. Goldi je ustanovio Odbor za Mont Everest pod 
pokroviteljstvom Kraljevskog geografskog društva. Na žalost, 
molba za pristup koju su britanske vlasti podnele indijskim, bila je 
kategorički odbijena. 

1907. Oficir indijskog geografskog društva, Natha Singha u dolini Dudh 
Kosi od domorodaca čuo da Mont Everest zovu Čomolungma. 

1907. Vlasti Nepala i Tibeta zabranjuju strancima ulaz u njihove države. 
1920. Sir Charles Bell, zastupnik V. Britanije u Lasi dobiva službeni 

dopis tibetanskog ministra predsednika kojim se odobrava 
ekspedicija na Mont Everest. 

1920. Početkom godine, Kraljevsko geografsko društvo i Engleski Alpski 
klub ustanovili su Komitet za Mont Everest kome je predsedavao F. 
E. Younghusband. 

1921. I Britanska ekspedicija: C. K. Howard Bury (vođa ekspedicije), dr 
A. M. Kellas, Harold Raebum, George Herbert Leigh-Mallory, 
Wreeler, Morshead, Heran /geolog/ i Wollaston /botaničar/. 

19.8.1921. Mallory i Bullock bili na sedlu Lo La (zapadno sedlo) 6005 m. 
24.9.1921. Mallory, Bullock, Gorang, Logay, Ang Pasang i Wheeler stigli do 

sedla Čang La (severno sedlo) 7042 m. 
1921. C. K. Howard-Bury, vođa prve ekspedicije na Mont Everest čuje 

ime Chomo Uri za Mont Everest. Takođe i Chomo Lungma za 
Everest i Makalu zajedno. 

1922. II Britanska ekspedicija: Charles Bruce (vođa ekspedicije), Edward 
L. Strutt / pomoćnik vođe ekspedicije/, dr Thomas George 
Longstaff, Edward Felix Norton, Theodore Howard Somervell, dr 
A. W. Wakefield, George Ingle Finch, George Leigh Mallory, John 
Geoffrey Bruce, H. T. Morshead, J. B. Noel, G. Crowford, Morris i 
Tedjbir Bura /Hindus/. 

21.5.1922. Geoffrey Bruce i Finch dosegli 8326 m. 
Frinch, Bruce (Geoffrey) i Bure kao prvi navez u istoriji alpinizma 
koriste aparat za kiseonik. 
Šerpe su prvi put prešle visinu od 8000 metara 
Prvi put je postavljen logor na visini većoj od 8000 metara (8145 
m)  

7.6.1922. Desila se prva tragedija na Everestu, sedam nosača zatrpala lavina 
1924. III Britanska ekspedicija: Charles Bruce (vođa ekspedicije), Edward 

Felix Norton /preuzeo vodstvo ekspedicije pošto se u toku pristupa 
Everestu Bruce razboleo/, George Leigh Mallory, John Geoffrey 
Bruce, T. H. Somervell, Noel E. Odell, Andrew Comyn Irvin, 
Bentley Beetham, J. V. Hazard, R. W. Hingston, J. B. Noel i 
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Edward Oswald Shebbear /oficir za vezu/.   
4.6.1924. Norton doseže visinu od 8572 m (bez kiseonika) 
8.6.1924. Mallory i Irvin poslednji put viđeni na visini od oko 8500 u 12,50 h 

pri usponu na vrh. Do danas je ostala tajna da li su stigli do vrha. 
3 i 19.4. 

1933. 
Engleski piloti Clydesdale i Mac Intyre preleteli Everest. 

1933. IV britanska ekspedicija: Hung Ruttledge (vođa ekspedicije), 
Francis Sidney Smythe, Eric Earle Shipton, C. G. Crawford, Percy 
Wyn Harris, Lawrence Richard Wager, John L. Longland, T. A. 
Brocklebank, dr C. R. Greene, E. S. John Birnie. 

30.5.1933. Wyn Harris i L. R. Wager dosegli visinu 8570 m. 
30.5.1933. Wyn Harris i L. R. Wagner na visini od 8534 našli Malloryjev cepin 
31.5.1933. Frank Smythe dosegao visinu od 8570 m. 

Frank Smythe spavao tri noći na visini od 8220 m. 
Ova ekspedicija je imala prva radio-vezu sa svetom 

1934. Kapetan britanske vojske Maurice Wilson pokušao sam sa 
tibetanske strane. Njegovo telo pronađeno dve godine kasnije na 
6500 m 

1935. V britanska istraživačka ekspedicija: Eric Earle Shipton (vođa), H. 
W. Tilman, Wigram, C. Kempson, Warren i dr. 

19.6.1935. Dolaze samo do Severnog sedla (7042 m) 
Osvojili Khartaphu (7221 m), Kellas Rock Peak (7065 m), Kharta 
Kangri (7032 m) i 26 vrhova preko 6000 m. 

1936. VI britanska ekspedicija: Hugha Ruttledga (vođa), Francis Sidney 
Smythe, Eric Earle Shipton, Wyn Harris, C. Kempson i dr.  

 Stigli pod Severno sedlo 
 Rutteledge i Harrison istraživali glavni glečer Rongbuk i ustanovili 

da se na severno sedlo može doći i sa zapada 
1938. VII britanska ekspedicija: H. W. Tilmana (vođa), Francis Sidney 

Smythe, Eric Earle Shipton, Werren, Oliver, Lloyd, N. E. Odell i dr  
 Ekspedicija stiže na Severno sedlo novim smerom sa zapada. 

8.6.1938. Smythe i Shipton postavili logor na 8260 m. Nevreme im 
onemogućilo dalje napredovanje 

10.6.1938. Tilman i Lloyd vratili se sa 8320 m zbog nevremena. 
1947. Kanađanin Eard Denmana sam sa tibetanske strane stiže do 

Severnog sedla (7042 m). Pratioci do baznog logora su mu bili 
Šerpe Tensing Norgaj i Ang Dava. 

1950. Jesenja Američko-britanska izviđačka ekspedicija: dr Oscar R. 
Houston (vođa), Charles S. Houston, H. W. Tilman, Anderson 
Bakewell i Elisabeth S. Cowles. 

 Prvi krenuli sa juga, iz Nepala 
16.10.1950. Charles S. Houston i H. W. Tilman došli na glečer Kumbu. 
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7.5.1951. Danac R. B. Larsen doseže sa tibetanske strane na Severno sedlo 
(7042 m) 

1951. Britanska izviđačka ekspedicija: Eric Earle Shipton (vođa), M. T. 
Bourdillon, W. H. Murray, H. E. Riddiford, M. Ward i Edmund 
Percival Hillary. 

28.10.1951. Bourdillon, Hillari, Murray, Nima, Pasang, Riddiford, Shipton i 
Ward prvi prelaze glečerom Kumbu do ulaska (Ice Fall) u Zapadni 
CWM?(dolinu tišine) do visine 6300 m/nv.  

1952. I švajcarska ekspedicija: dr Edouard Wyss-Dunant (vođa), Rene 
Dittert (sporski vođa), Andre Roch, Rene Aubert, Jean-Jacques 
Asper, Leon Flory, Ernest Hofstetter, Raymond Lambert, dr Gabriel 
Chevalley, Tensing Norgay i dr.  

26.5.1952. Tensing, Lambert, Flory, Aubert, Da Namgyal, Pasang Phutar i Phu 
Tharke stigli na Južno sedlo (South Col) 7906 m. 

28.5.1952. Lambert i Šerpa Tensing dospeli do visine 8540 m 
1952. II (jesenja) švajcarska ekspedicija: Gabriel Chevalley (vođa), 

Raymond Lambert, Gustave Gross, Ernest Reiss, Arthur Spoehel, 
Jean Buzio , Norman G. Dyhrenfurth i Tensing Norgay .  

20.10.1952. Lambert, Reiss i Tensing stigli do 8100 m. 
1952. Sovjetska ekspedicija od 35 članova pod vodstvom dr Dačnolijana. 

27.12.1952. Na visini od 8200 m poginuo vođa s petoricom kolega. 
1953. Britanska ekspedicija: John Hunt (vođa), George C. Band, Thomas 

Duncan Bourdillon, Alfred Gregory, Charles R. Evans, Wilfrid F. 
Noyce, Michael H. Westmacot, dr Michael P. Ward, dr Griffit S. 
Pugh, Thomas R. Stobart, Charles G. Wylie, Edmund Percival 
Hillary, W. George Lowe i Tensing Norgay. 

26.5.1953. Bourdillon i Evans osvojili Južni vrh (8760 m). 
29.5.1953. Edmund Percival Hillary (Novi Zeland) i Tensing Norgay (Šerpa) 

osvojili Mont Everest po jugoistočnom grebenu (“britanski smer”) 
1952/ 
1954 

Nova triangulaciona merenja s nepalskog smera. Proračuni dali 
rezultat od 8847,737 m za visinu Everesta. 

25.5.1960 Wang Fu-Chou, Chu Yin-hua i Konbu aka Gonpa  
 prvenstveni smer po severoistočnom grebenu (“kineski smer”) 
/osporena ekspedicija zbog mnogih nejasnoća/. 

22.5.1963 Zapadni greben i severna stena prvenstveni “američki smer” (Willi 
Unsoeld i Tom Hornbein). 

20.5.1965. Šerpa Nawang Gombu postao prvi čovek koji se dvaput popeo na 
Everest. 

5.5.1973. Nepalac Shambu Tamang osvaja Everest sa 16 godina. 
16.5.1975. Japanka Junko Tabai se kao prva žena popela na Everest. 
24.9.1975. Doug Scott i Dougal Haston-prvenstveni smer po jugozapadnoj 

steni (britanski smer). 
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1975/ 
1977. 

Kinezi vršili merenje visine Everesta. Dobijeni rezultat iznosi 
8847,13 m. 

8.5.1978. Prvi put bez upotrebe kiseonika Everest osvojili Rajnhold Messner 
i Peter Habeler. 

10.5.1979. Po zapadnom grebenu Jernej Zaplotnik i Andrej Štremfelj osvojili 
Everest -prvenstveni “jugoslovenski smer”. 

17.2.1980. Poljaci Leszek Cichy i Krisztof Wielicki izvršili prvi zimski uspon 
na Everest 

10.5.1980. Po severnoj steni (severni kuloar) Takahashi Ozaki i Tsuneo 
Shigehiro novim “japanskim smerom” osvojili Everest. 

19.5.1980. Na Everest stigli po južnom rebru na jugoistočni greben Andrzej 
Czok i Jerzy Kukuczka-prvenstveni “poljski smer”. 

20.8.1980. Rajhold Messner sam osvaja Everest sa kineske strane. Od baznog 
logora (6500 m) do vrha je stigao za tri dana). 

4.5.1982. Everest osvajaju po jugozapadnoj steni Vladimir Baliberdin i 
Mislovski po prvenstvenom “ruskom smeru”. 

4/5.5.1982 Prvi noćni uspon na Everest Rusa Sergeja Beršova i Mihaila 
Turkeviča. 

1982. Američka ekspedicija po prvi put pokušala uspon sa istočne strane 
sa lednika Kangčung (stigli do 6750 m). 

28.12.1982 Japanac Janus Kato izvršio sam zimski uspon na Everest sa kineske 
strane. 

8.10.1983. Lou Reichardt, Kim Momb i Carlos Buhler prvi se popeli na 
Everest preko njegove istočne stene od glečera Kančung. 

3.10.1984. Australijanska ekpedicija (Macartney, Snape i Greg Mortimer) 
popeli se na vrh novim smerom preko severne stene kroz Norton 
kuloar. 

1987. A. Desio je pomoću globalnog pozicionog sistema (GPS) izmerio 
da je Everest visok 8872 metra. 

5.5.1988. Šerpa Ang Phurba II i dva Tibetanca Rinqing Puncog i Da Cering 
izvršili prvo traverziranje Everesta. Južno sedlo-Everest-Severno 
sedlo. 

10.5.1988. Japanac Noboru Yamada, Šerpa Ang Lhakpa Nuru i Tibetanac 
Cering Doje traverzirali su Everest od Severnog sedla do Južnog 
sedla. 

10.5.1988. Britanski penjači Stephen Venables, R. Anderson i P. Teare preko 
istočne stene (od Kangčung glečera) popeli su se na južno sedlo, a 
odatle preko jugo-istočnog grebena popeli se na vrh.  

14.10.1988. Prva žena koja je osvojila Everest bez kiseonika je Lydia Bradey 
(Novi Zeland). 

1988. Zahvaljujući penjaču Davidu Breashearsu prvi put su slike išle 
uživo sa vrha; 
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10.5.1989. Pri spustu sa vrha poginuo Dimitar Ilijevski učesnik Makedonske 
ekspedicije. 

10.5.1989. Viki Grošelj (Slovenija) i Stipe Božić (Hrvatska) kao učesnici 
Makedonske ekspedicije stigli do vrha preko južnog sedla. 

10.5.1990. Peter Hillary je prvi sin osvajača Everesta koji osvaja Everest. 
7.10.1990.  Marija i Andrej Štremfelj su prvi bračni par koji su zajedno stupili 

na vrh Everesta. Sa njima je preko južnog sedla stigao i Janez 
Jeglic. 

25.9.1992. Dva brata koja su prvi zajedno kročili na Everest su Alberto i Felix 
Inurrategui. 

9.5.1996. Tri člana (Nenad Stolica, Đorđije Vujičić i Mijodrag Lalović) 
crnogorske ekspedicije preko južnog sedla stigli do Hilarijevog 
stepa (8800 m/nv).  

11.5.1996. 23 iscrpljena penjača uhvatilo je nevreme pri povratku sa vrha. 
Osam ih je zauvek ostalo na Everestu, a to su: Doug Hansen, 
Andrew Harris, Yasuko Namba /žena/, Scott Fischer, Rob Hall, 
Dorje Morup, Tsewang Paljor i Tsewang Smanla. To je zasada 
najveća tragedija na Everestu. 

22.5.1997. Franc Pepevnik u okviru Hrvatsko-slovenačke ekspedicije preko 
severnog sedla stigao do vrha. Sutradan se popeo i Slovenac Pavle 
Kozjek. 

27.5.1998. Tashi Tshering Sherpa i Jeffy Rhoads prvi u toku jedne sezone bili 
dvaput na vrhu. Prvi put 20.5.1998. 

1.5.1999. Conrad Anker na visini od 8170 m na donjem rubu "Snežne terase" 
nalazi Malorijevo telo. 

6.5.1999. Šerpa Babu Čiri proveo 21 h u malom šatoru na vrhu. 
24.5.1999. Nišlija Zoran Miletić preko severne strane (Kina/Tibet) stiže do 

8650 m/nv. 
28.5.1999. Uspon sa istočne strane sa lednika Kangčung na vrh Everesta 

izvršili Kasang Dorje (Šerpas), Sange (Šerpas) i Amar Prakash 
(Indija), članovi Milenijumske Indijske ekspedicije. 

11.11.1999. Nacionalno Geografsko društvo SADa proglasilo novu visinu 
Everesta 8850 m, na osnovu merenja satelitom GPS (Global 
Positioning System) koje je izvršeno maja 1999. 

22.5.2000. Anna Czerwinska (rođena 10.7.1949.) je najstarija žena koja je 
osvojila Everest. 

26.5.2000. Dragan Jaćimović preko južnog sedla osvojio Everest. Prvi Srbin 
koji se popeo na Everest. Goran Ferlan je stigao do visine 8650 m, 
kada je odustao od daljeg uspona. 

7.10.2000. Slovenac Davorin Karničar se spustio sa vrha Everesta skijama. Od 
vrha preko južnog sedla do baznog logora bilo mu je potrebno 4,40 
sata. Sa njim do vrha je stigao i Slovenac Oderlap Franc. 
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9.10.2000. Na vrh su se popeli članovi slovenačke ekspedicije: Tadej Golob, 
Matej Flis i Gregor Lačen. 

22.5.2001. Šerpas Temba Tseri postao najmlađi osvajač Everesta (sa severne 
strane) sa petnaest godina. 

26.5.2001. Amerikanac Erik Vajhenmajer postao je prvi potpuno slep čovek 
koji se uspeo na Everest (preko južnog sedla). 

26.5.2001. Šerman Bul sa 64 godine postao najstariji osvajač Everesta (sa 
južnog sedla) i istog dana na Everest se popeo i Bulov sin Bred. U 
analima Everesta to je prvi slučaj da su otac i sin zajedno popeli. 

29.4.2001. Na visini od 6200 metara poginuo Babu Čiri Šerpa, čovek koji se 
popeo deset puta na Everest. 

16.5.2002. Šerpa Apa 12. put se popeo na vrh 
oko 

19.5.2002. 
Zoran Miletić iz Niša umro na Severoistočnom grebenu, (7800 m) 
pod Everestom. 

22.5.2003. Yuichiro Miura iz Japana sa 70 godina postao najstariji osvajač 
Everesta. 

26.5.2003. Lakpa Gelu Šerpa (36 god) od Baznog kampa do vrha Everesta 
stigao za 10,56 h. Iz baznog kampa je krenuo 25.5. u 17,00 h da bi 
na vrhu bio u 3,56 h, a ponovo u baznom kampu u 18,20 h. 

26.5.2003. Sibusiso Emmanuel Vilane (33. god), Južnoafrikanac je prvi crni 
alpinista koji je stigao na vrh Everesta. 

26.5.2003. Šerpa Apa po trinaesti put kročio na vrh. 
29.5.2003. U Katmanduu održana centralna proslava povodom 50. godina 

uspona na Everest. Presustvovalo oko 200 osvajača Everesta i sam 
Edmund Percival Hillary 

 
Milivoj Erdeljan 

 
 


