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GODINA: VI; Broj 41 

 
 

 
 

 

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 

 
115 Конкурс за експедицију 

Гашербрум – 2 2004. 
Миодраг Јововић; 

115 Кад Тиса процвета 
Борис Бајић; 

117 Велики пут “Победе” 
Боривоје Вељковић; 

119 Овчарско-Кабларска тр. 
Зоран Вукмновић; 

120 Дунавске чаролије 
Владимир Банић; 

122 “Банатски ротови” 
Драгана Богдановић; 

125 Палићки сусрети 2003. 
Исо Планић; 

125 Црни рог 
Александар  Дамјановић; 

127 Апа Шерпа 
Милорад Обрадовић; 

130 Миодраг Јововић 
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 

 

 
 

ПРЕПЛАТА ЗА 
БИЛТЕН ПУТНИК ЗА 2004. 
годину износи 120,00 

динара 
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KONKURS ZA UČEŠĆE U 

VOJVOĐANSKOJ EKSPEDICIJI  

GAŠERBRUM-2 2004. godine 

 
Vreme realizacije ekspedicije:JUN/ 
JUL 2004. godine 
KRITERIJUMI: 

- da je kandidat boravio na visinama 
od preko 6000 metara; 

- da je kandidat penjao smeri teže 
od ocene 3; 

- da kandidat ima ekspedicionog 
iskustva; 

- da kandidat može da obezbedi 
sredstava za svoje troškove; 

- da kandidat ima ličnu opremu 
(alpinističku i za niske 
temperature: minus 40 0C); 

- da je zdrastveno, fizički i prihič-ki 
sposoban za vandredne napore; 

- da je spreman da se povinuje 
odlukama vodje ekspedicije; 

- prava učešća imaju svi koji 
ispunjavaju uslove iz konkursa; 

- cena po učesniku je 10 000 $; 

- Rok za prijavljivanje je do 1. 
februara 2004. god. 

 
Predsednik organizacionog odbora 

Miodrag Jovović 

 

КАД ТИСА ПРОЦВЕТА 

 
Старији житељи Потисја још 

памте времена када је сваке године у 
јуну “цветала” Тиса. Било је то онда 
када је река, која раздваја два срца 
јуначка (Бачку и Банат), још 
несметано текла, јер није била 

преграђена бранама. Вода је била 
чистија и обавезно се користила за 
кување тиске рибље чорбе. А 
водостај у врелим летњим данима је 
био толико низак да су се 
појављивали велики пешчани 
спрудови. 

Најмасовније “цветање” и ове 
године забележено је узводно код 
Кањиже према Мортоношу. Цвета-
ње, ројење, парење, полагање оп-
лођених јаја и умирање одигравало 
се за само неколико сати у смирај 
дана, узастопно три-четири дана. За 
заљубљенике у Тису и њену флору и 
фауну “цветање” реке је више од 
уобичајног доживљаја и природних 
феномена. Тиски цвет је симбол 
целог Потисја и победе природе над 
загађењем вода и поново рађање 
природе у сваком од ових нежних 
инсеката. 

Изненада, без икаквог пред-
знака, после подне, око шест ча-сова, 
почело је ројење тиског цве-та. Из 
дубине реке кренула је огромна 
армија белих ларви. Глад-не рибе су 
одмах кренуле у лов, али су ларве, не 
обазирући се на опасност, 
непрестално надирале. Било их је 
многоструко више него што су рибе 
могле појести, пасу многе ларве 
доспевале на сунцем обасјано 
огледало воде. У тим тре-нуцима већ 
им је на леђима пуцала танка 
кошуљица и за само неколи-ко 
тренутака из сваког “ружног” црвића 
родио се леп нежни жућ-касти 
инсект са свиленкастим кри-лима, 
налик на вилинског коњица. А 
тренутни преображај белог црва у 
нежног инсекта је као чаролија из 
најлепше бајке. 

Али, већ у следећем тренутку 
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их је дочекала сурова судбина у лику 
брзих ластавица. На почетку ројења 
једва је неки од инсеката успео да се 
дохвати приобалне врбе и закачи се 
за неку гранчицу да би почео 
мукотрпно пресвлаче-ње. За мање од 
сат времена било их је безброј и на 
гранама, и на обали, и на чамцима, 
чак и на ра-дозналим посматрачима. 
Пресвла-чили су се, остављали танку 
белу кошуљицу па поново полетели 
над реку и започели сулуди свадбени 
лет. То су све били мужјаци. Ле-тећи 
изнад реке створили су огро-ман 
облак који се наизглед бес-циљно 
ковитлао над Тисом. 

У тихо предвечерје чуло се 
само фино шушкање безброј сит-них 
крила, као кад лишће врба тихо 
жубори на лаком поветарцу. 

Користећи повољан тренутак 
када су се повукле рибе, птице и 
жабе, појавиле су се женке. Брзо су 
се преобразиле у крилате инсекте 
одједном зреле, одрасле и спремне за 
оплодњу. Одмах се винуле у ви-сине, 
пролетеле кроз облаке мужјака и 
улетеле изнад њих. Тај тренутак су 
чекали мужјаци и њи-хово 
дотадашње наизглед бесциљ-но 
ковитлање претворило се у усмерену 
хајку за женкама да би се сјединили 
с њима и тако задово-љили нагон за 
одржавање врсте. 

После парења изнурени муж-
јаци падали би на воду и умирали. 
Задатак је испуњен. Женке су ле-теле 
до пред сумрак јер је требало 
времена да се у њиховом телу зав-
рши оплодња јаја. У сам смирај да-
на су се поново спуштале на воду да 
последњим трзајима живота положе 
јаја. 

Након што женка положи око 
5.000 до 6.000 ситних јаја, она брзо 

тоне на дно реке. После две неде-ље 
се из оплођених јаја легу сићу-шне 
ларве и одмах крећу у потрагу за 
глиновитим дном реке. Ту се укопају 
и почињу свој животни пут дуг три 
године. Вода доноси до њихових 
ходника кисеоник пот-ребан за 
дисање и ситне органске честице за 
исхрану. 

Raзвијени Тиски цвет дуг је око 
четрдесет милиметара, распон крила 
је око 55 милиметара, трбу-шни 
наставци су код женке у ду-жини 
тела, док су код потпуно раз-вијених 
мужјака дугачки 70 до 80 
милиметара. И тиме спада у нај-
крупнију врсту међу сродницима. 

И овогодишње масовно “цве-
тање” Тисе не сме да нас завара. Ова 
праврста инсеката полако али 
сигурно нестаје. На војвођанском 
току Тисе за тиски цвет прво је била 
кобна велика вода 1970. го-дине која 
је наишла почетком јуна када се 
трогодишња генерација цвета већ 
преображавала. После 
катастрофалних поплава почеле су 
велики регулациони подухвати. 
Ширено је или исправљано кори-то, 
пресецане су велике окуке и ради 
утврђивања обале убачена је велика 
количина камења. Ови кру-пни 
радови знатно су изменули, односно 
погоршали животне усло-ве Тисиног 
цвета. 

Уз то је 1976. године већ била 
изграђена брана код Новог Бечеја. 
Услед успореног тока воде река је 
губила моћ самоочишћења, тало-
жило се огромна количина муља, а у 
њему и соли тешких метала и 
осталих отровних материја. Тако-ђе, 
вода се у летњим месецима ви-ше 
загрева. Ове године у време 
“цветања” температура је била 26-27 
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степени. 
Донедавно чиста и питка, во-да 

Тисе је само за неколико деце-нија 
постала толико загађена да прети 
опасност да вода више неће моћи да 
се користи ни за заливање, ни за 
индустријске потребе, али ни за 
рекреацију. На току реке изнад бране 
код Новог Бечеја примећују се знаци 
еутрофизације и заба-ривања. 

Зато треба спасти Тису. Не 
само због прелепих Тисиних цве-
това већ и због нас самих, јер смо и 
ми део природе, иако то често 
заборављамо. Не смемо заборави-ти 
да природу и све у њој нисмо 
наследили од предака већ смо је 
позајмили од потомака. Зато је 
чувајмо! 

Борис Бајић 

 

VELIKI PUT “POBEDE” 

 
Visokogorska planinarska ekspe-

dicija realizovana je u tri države: 
Sloveniji (Triglav 2864 m), Italiji 
(Gran Paradizo 4061 m) i Francuskoj 
(Mon Blan 4807 m), usponom na 
njihove najviše vrhove. Uspešan 
organizator bilo je planinarsko društvo 
“Pobeda” iz Beograda. Ova 
četrnaestodnevna ekspedicija zvala se: 
“VELIKI PUT POBEDE”. 

Na put je 19. jula krenulo 47 pla-
ninara iz devet gradova Srbije: Novog 
Sada (3), Zrenjanina (2), Ki-kinde (1), 
Vršca (2), Beograda (29), Šapca (5), 
Smedereva (1), Kruševca (3) i Niša (1). 
Iz Vojvodine na ovoj akciji učestvovali 
su: Robert Horvat iz PSD “Železničar”, 
Novi Sad; Mir-ko Žarković iz PSD 
“Naftaš”, Novi Sad; Borivoje 
Veljković iz PSD “Poštar”, Novi Sad; 

Miloš Lazarević i Dragan Bogdanović 
iz PSD “Vrša-čka kula”, Vršac; 
Nebojša Bošnjak i Dušan Matić iz PD 
“”Kinđa”, Kik-inda i Vuk Knežević iz 
ŽPSD “Zre-njanin”, Zrenjanin. 

U Sloveniji pravimo pauzu za 
razgledanje Bleda. Autobusom do 
Rudnog polja (1340 m). Put pod noge i 
napred: Vodnikova koča, Dom Planika 
i mirna noć.  

Sledi celodnevni uspon na vrh 
Julijskih Alpa (47) preko Malog 
Triglava (2745 m) i silazak preko 
Doliča do Loga (650 m) u dolinu So-
če. Vršič, Tičarjev dom. Tmurna, ki-
šovita noć.  

Novi cilj bio nam je uspon na naj-
lepši vrh Julijskih Alpi, Jalovec 2643 
m. Maglovito jutro. Polazak sa Vrši-ča 
(1611 m) pored Zavetišta pod Špi-
čkom do vrha (29) i silazak do Koče 
kod izvora Soče (800 m). Kamp u 
Logu. Na spavanje nas je ispratila ki-
ša. Dolinom reke Soče put nastav-
ljamo ka Italiji. 

Očararali su nas arhitektura, kul-
turno – istorijski spomenici i turis-tički 
lokaliteti koje smo videli i pose-tili u: 
Veroni (Arena, Romeo i Julija), Milanu 
(Katedrala, trgovi u centru grada, 
spomenik Leonardu da Vin-čiju, 
milanska opera-Skala), jezero Ligo di 
Garde-Gardelend. Noćna vožnja. 

Pored Aoste kroz Introd u pod-
nožju Velikih Alpi put nas dovodi do 
kampa Pont, u centralnom delu 
nacionalnog parka Gran Paradiza. 
Smeštaj u kampu na 12960 m. Strma 
planinarska staza do planinarskog 
doma Vitorio Emanuelo II, 2732 m. 
Vedra noć. 

Pre zore po mraku, sa čeonim 
lampama krenuli smo ka vrhu. Uz 
potok glečerske otoke do snega i le-da. 
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Dereze, pojas, prusik, karabiner, cepin i 
alpinističko uže. Kolona je vijugala po 
glečeru. Uzdahe je ma-mio pogled na 
izlomljenu liniju vidi-ka koji se 
zaustavio na grebenu Alpa duž 
graničnog pojasa Italije prema 
Francuskoj. Prvi put sam ugledao vrh 
Mon Blana. Uz zaleđenu, strmu padi-
nu glečera prolazimo pored glečer-skih 
pukotina. Pod vrhom prelazimo preko 
takve pukotine. Ne mogu, a da ne 
pogledam levo, pa desno u dubinu. 
Ugledao sam razjapljene čeljusti bez-
dana koje kao klopka očekuje žrtvu. 
Iznad leda kao kresta štrči uzani ste-
noviti vrh, 4061 m. Dok strpljivo če-
kam da dođem na vrh pogled doseže na 
pomenuti greben Alpskog lanca koji 
dalje vijuga duž granice sa Švaj-
carskom. Video sam Materhorn! 

Dva dana je trajao uspon do vrha 
(46) koji krasi mermerni kip Madone. 
Mirna noć u kampu Pont. Srbija je 
ovim poduhvatom dobila još 42 
vrhunskih sportista Saveznog raz-reda. 
Dnevna vožnja. 

Kurmajer. Planinski gradić u pod-
nožju monblanskog masiva. Iz njega do 
Šamonija preko vrhova monblan-skih 
Alpi turiste prelazi žičara! 

Granični prelaz iz Italije u Frun-
cusku je monblanski tunel, 11611 m 
dug alpski prolaz. Sa druge strane, 
pored glečera Boson je ulaz u Šamo-ni. 
Kamp: “Tri glečera”. Razgledanje 
grada na reci Arve, koju čini otok 
glečera. Meteo uslovi nam produža-
vaju boravak u Šamoniju za jedan dan. 

Uspon ka cilju Velikog puta po-
činje žičarom na 1000 m/nv iz Le Žusa. 
Nastavlja planinskim vozom do 
Orlovog gnezda 2386 m, pa peške uz 
strme padine stižemo do planinskog 
doma Tet Rus na 3167 m. Tu smo 
napravili kratku pauzu. Do sledećeg 

doma Di Gut na 3817 m stižemo (45) 
uz litice Velikog kuloara (Kuloara 
smrti). U njemu je istog dana pogi-nula 
jedna Ukrajinka. Noć iznad oblaka 
jedni su proveli pod krovom, a drugi 
pod šatorima, na grebenu iznad 
objekta. Bilo je to “Srpsko selo od 
šatora” na 3820 m. Napeti smo u noći 
pred uspon. Preko 200 planinara se 
sprema za uspon na vth. Više od sto 
nas odlučilo se da noć provede na 
stolovima, klupama i podu u trpeza-riji 
doma. Ko je unapred rezervisao sobu 
taj je noć proveo u krevetu. 

U 2, 00 časa po ponoći domaćin 
pali svetlo. Svi ustaju već polu 
obučeni. Opremamo se i u navezama 
krećemo ka vrhu. Napolju je hladno. 
Oko minus 10 0C, a vetar duva preko 
100 km na sat. Najspremniji alpinisti 
do vrha i nazad provedu 7 do 10 sati. 
Naša grupa nije među takvima. Mi smo 
visogorci, različitog iskustva i 
psihofizičke pripremljenosti, koji že-le 
bezbedno da dođu do vrha i nazad. 
Naše neveze stižu do vrha Mon Bla-na 
(4807 m) između 8, 00 i 11, 00 ča-
sova. Svi su bili oduševljeni uspo-nom 
i pogledom na sve strane sveta. Pod 
njima je ceo planinski lanac Alpa. 

Vule je zbog visinske bolesti kre-
nuo je ka donjem domu, a Boris osta-je 
u baznom logoru. Bilo je hladno. Na 
sedlu između vrha Dome du Gouter 
(4303 m) i skloništa Valot (4362 m) 
osetio sam da mi se smr-zavaju prsti na 
nogama. Telom me prolazi jeza. Osetio 
sam da mi vetar hladi znoj na telu. 
Hodali smo sporo. Često i dugo smo 
zastajkivali u hodu. Naveza je teško 
funkcionisala kao tim. Na stazi smo bili 
već tri i po sata. Sve naveze su nas 
prošle. Ja napuštam navezu posle 
savladanog vrha Dom du Gouter 
visokog 4303 m. Krećem nazad, sam. 
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Mon Blan mi je kao na dohvat ruke. 
Procenio sam da bi trebao na ledu da 
budem još oko 9 sati. Doneo sam tešku 
odluku. U povratku niz strminu, bez 
naveze, preskakao sam male pukotine u 
gle-čeru i pitao se: Šta bi bilo da su 
veće? Oko 9, 00 stigao sam do doma. 
Groz-nica me je tresla skoro do 13, 00 
h. Sačekao sam naše da se vrate sa 
vrha. Oko 15, 00 h sa Slavoljubom i 
Karin krenuo sam ka domu Tet Rus 
(3167 m), u koji stižemo do 17, 00 h. 
Ro-bert i Mirko su sa drugim navezama 
stigli do vrha. 

Na krov Evrope 29.7.2003. godi-ne 
bilo je 42 planinara iz Srbije. Jedi-no je 
Kavkaz iznad njih. U dom na 3817 m 
naše naveze stižu između 13, 00 i 17, 
00 h. Doživljaj koji motiviše ta nove 
visokogorske poduhvate. Možda je baš 
Kavkaz (5642 m) sledeći. 

U povratku sa Velikog puta svra-tili 
smo do Venecije. Grad čijim uli-cama 
plove gondole. Most uzdaha – ljubavi, 
Duždova palata, trg i crkva sv. Marka. 

Ovo sam doživeo kao željeni san. 
Bio je to Veliki put Pobede, koji ću 
pamtiti celog života. 

 
Borivoje Veljković  

 

OVČARSKO-KABLARSKA 

TRANSVERZALA 

 
Boraveci desetak dana na odmoru 

(jun 2003.) u Ovčar Banji iskoristili 
smo priliku i obisli stazu OK 
transverzale. Sama transverzala je duga 
43 km i može se preći u dve etape. 
Dnevnici se mogu nabaviti u kiosku u 
Ovčar Banji. Prva etapa počinje kod 
fabrike Sloboda do koje smo dosli 
gradskim prevozom, oda-kle nastavlja 

asfaltnim putem oko 1 kilometar pa 
zatim skreće u šumu. Staza ide pored 
mnogobrojnih voć-njaka i dolazi do 
spomen parka Tosin do gde se nalazi 
Spomenik seljaku pored koga je prva 
kontrolna tačka. Pečati su u 
zabetoniranim cevima pa je potrebno 
poneti jastuče sa masti-lom. Nastavak 
puta je ka grebenu Je-lice gde se po 
izlasku na greben nas-tavlja prema 
Ovčaru. Nailazi se na drugu kontrolnu 
tačku pored jedne napustene betonske 
garaze. Odatle se ubrzo izlazi na 
asfaltni put i selo Ducaloviće. 
Vijugavim, asfaltnim putem izlazimo 
na vrh Ovčara. 

Tu je pored pečata transverzale i 
pečat vrha. Nakon kraceg odmora i 
fotografisanja sledi silazak do pre-voja 
i skretanje u desno i silazak pored 
manastira Sretenje i Preobrazenje do 
asfaltnog puta Pože-ga-Čačak. 
Prelazimo preko visećeg mosta preko 
Morave i overavamo četvrtu kontrolnu 
tačku ispred res-torana Dom u Ovčar 
Banji i odlazimo do auto kampa gde 
smo bili smešteni. Drugi deo 
transverzale smo obišli prvo usponom 
na vrh Kablara, gde za razliku od 
prošle godine, kada smo bili na vrhu, 
ovoga puta ne nalazimo pečat 
transverzale nego samo pečat vrha, pa 
njime overavamo dnevnik transverzale, 
pa povratkom sa vrha do zaseoka 
Cvrkica i dugim silaskom do ušća reke 
Kamenice u Moravu gde se u blizini 
nalazi vodenica, zadužbina manastira 
Nikolje, šesta kontrolna tačka. Od 
vodenice staza nastavlja uz odbrambeni 
bedem Zapadne Morave sve do ulaska 
u Čačak, gde smo kod brane prešli na 
drugu obalu i kod sportskog centra 
Mladost overili i poslednju, sedmu 
kontrolnu tačku ove transverzale. 
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Vozom se vraćamo u našu bazu 
zadovoljni ostvarenim.  

Vreme do povratka kuci smo 
iskoristili da se popnemo i na vrh 
Debele gore (791 m) novom, 
markiranom stazom koja počinje u 
neposrednoj blizini auto-kampa i koju 
preporučujemo svima koji budu 
boravili na tim prostorima. 
Transverzalu su obišli članovi ŽPK 
"Spartak" Subotica: Vukmanov Zoran, 
Dijana, Vladan (8 god.) i Strahinja (4 
god.) koji je istinu receno dobar deo 
proveo tati i mami na ledjima, ali za 
njega ce biti još prilike. Za početak 
sasvim dovoljno! 
 

Zoran Vukmanov 

 

DUNAVSKE ČAROLIJE  

1999-2003. 

 
1999.-Sve je počelo da se dešava 

spontano.Bez dobro razrađene ideje . 
Imali smo samo jednu želju - hoćemo i 
mi da budemo vlasnici jed-ne pla-
ninarske akcije. Poslednji vi-kend 
avgusta meseca tako je dobio ime: 
"Dunavske čarolije" koje će tek u 
godinama koje su dolazile, početi da 
dobija svoj pravi smisao. Bez jas-no 
definisanog programa i planinar-skog 
Saveza koji će stati iza ove akcije, prvo 
okupljanje u Čortanov-cima ipak je 
uspelo da okupi oko 100 ljudi koji. su 
uglavnom bili preds-tavnici železničkih 
planinarskih druš-tava iz Vojvodine i 
Srbije. Pomalo smešne u programskom 
a urnebesne u organizacionom smislu l. 
Dunavske čarolije su ipak imale veliki 
značaj jer su predstavljale početak 
jedne tra-dicije i ponovno oživljavanje 
jednog od najstarijih planinarskih 
društava u Vojvodini. 

2000.-U Čortanovcima se sku-pio 
duplo veći broj učesnika. Razlog tome 
može se naći u podnaslovu akcije, koja 
je te godine ujedno bila i slet planinara 
Vojvodine. Domaćin je pokazao 
određeni napredak što se tiče 
organizacionih poslova mada ni zadaci 
koji su imali da se urade nisu bili 
naročito zahtevni. Za razliku od prvih 
Dunavskih čarolija, kao i onih koje su 
se dešavale do 2003 -godine, ove 
godine je najviše učesnika bilo iz 
Vojvodine. Posebno treba istaći Zre-
njanince koji su, zbog neočekivanog 
izostanka Nišlija ove godine, postali je-
dino planinarsko društvo koje je 
učestvovalo na svim dosadašnjim 
okupljanjima u Čortanovcima. 

2001. Broj učesnika se kretao 
između 180 i 200 a te godine se na ak-
ciji ništa značajnije nije dešavalo. 
Održana su takmičenja u odbojci i 
fudbalu na pesku, kao i u streljaštvu, 
koje je bilo organizovano od prve 
akcije. Dunavske čarolije broj 03 de-
finitivno potvrđuju svoj duži ostanak u 
pokrajinskom kalendaru aktivnosti i 
postaju obavezno gradivo za Kra-
ljevčane, Nišlije, Lajkovčane, Aleksi-
načke rudnike i već pomenute Zre-
njanince. I ne samo to, 3. Dunavske 
čarolije su pomogle da čelnike 
inđijskog sporta uvere da članovi PSD 
"Železničara" iz Inđije jeste gru-pacija 
na koju se ozbiljno može naču-nati, što 
je garantovalo veću i konk-retniju 
pomoć već sledeće godine.  

2002. Ovo je bio novi početak 
Dunavskih čarolija jer su se one pret-
vorile u 1. Planinarsku olimpijadu, koja 
svojim programom nikoga nije 
ostavljala na cedilu. Naivno verujući da 
su dva dana dovoljna da se realizuje 10 
sportskih disciplina, nap-ravili smo 
programsku šemu po kojoj se ni jedan 
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segment programa nije međusobno 
poklapao, što je imalo za posledicu 
neodržavanje većeg dela zabavnog 
programa i takmičenje u 
orijentacionom krosu. Na 4. Dunav-
skim čarolijama i 1. Planinarskoj 
olimpijadi, održana su takmičenja u 
disciplinama: Planinski biciklizam (8 
učesnika), Odbojka (muška 8, ženska 4 
ekipe), mali fudbal (6 ekipa), stre-
ljaštvo (31 takmičar), šah (12 takmi-
čara), planinsko trčanje (muškarci 16, 
žene 9 takmičara). Po broju učesnika 
ova godina je u. potpunosti razo-čarala, 
za čega imamo opravdanje u 
neočekivanom nivou vode Dunava, 
koja je broj prisutnih svela na samo 
150 ljudi. Ostalih 50-ak ljudi koji su 
nam prema našim željama falili, ostali 
su kući, da nastave život u uve-renju, 
da Dunav može toliko porasti da stigne 
do planinarskog doma "Kozarica" . 

2003.Održana su takmičenja u 
šahu (12 takmičara), badmintonu (12 
takmičarki), odbojka (muškarci 10, 
žene 4 ekipe), planinsko trčanje (muš-
karci 23 takmičara, žene 8 tak-mičarki), 
streljaštvo (48 takmičara). Broj 
učesnika isti kao i predhodne godine, 
samo što ovoga puta nismo uspeli da 
nađemo opravdanje za izo-stanak 
mnogih koje smo očekivali, i za nove 
kojima smo se nadali. Ipak, raduje 
podatak da su nas ove godine posetili 
ŽPK "Spartak" iz Subotice i ŽPSD 
"Bačka" iz Bačke topole, i sledeće 
godine im se nadamo u ve-ćem broju. 
Ovogodišnje najprijatnije iznenađenje, 
predstavljaju članovi PSD "Železničar" 
iz Vršca koji su posle dve godine 
pauze, u sasvim novom i najbrojnijem 
sastavu, pono-vo obnovili svoje učešće 
na našoj akciji.  

2004-2008.Tradicija iza nas ga-

rantuje budućnost. Želje i snage ima-
mo u dovoljnoj količini, tako da će 
"Dunavske čarolije" i u okviru njih 
"Planinarska olimpijada" i dalje biti tu 
svakog poslednjeg vikenda avgusta 
meseca . Program će se i da-lje 
oslanjati na sportske aktivnosti ta-ko da 
je u planu da se sledeće godine 
realizuje orijentacioni kros i slobod-
no p e n j a n j e . Ovo prvo smatrajte da 
smo vam obećali jer već dve godine 
pokušavamo, a 2004 ćemo 
definitivno uspeti da realizujemo 
orijentacioni kros. Prilično je sigur-no 
i slobodno penjanje jer smo saz-nali da 
PS Srbije poseduje svoju veš-tačku 
stenu, pa u tom slučaju treba samo 
obaviti pregovore. 

C i l j  naše akcije pre svega j e-
s te  druženje ali kroz razna sportska 
takmičenja koja su tako izabrana da 
za svakog ima po n e š t o .  Iskustva od 
predhodnih godina pokazuju da 
našu ideju  nisu shvatila baš sva pla-
ninarska druš tva,  pa je to ujedno i 
jedan od najozbiljnij ih problema 
koji se isprečio na našem p u -
t u . Pošto je masovnost ključ uspeha,  
za  sledeću godinu smo našu akciju 
kandidovali za Republički kalendar pa 
se nadamo da će to povećati odziv. 
Kako našu ideju o Plani-narskoj 
o l impijadi  smatramo za-nimljivom 
i korisnom, ostaje još sa-mo da poka-
žemo i određenu dozu str-pljenja 
kako bi to i ostali shvatili. Imamo 
snage da Dunavske čarolije i 
Planinarsku olimpijadu učinimo 
jednom od najposećenij ih  i najpopu-
larnijih planinarskih akcija u toku go-
dine. Jedan zadatak smo već ispunili - 
ona jeste na j zanimljivija akcija od 
svih koje se nude.Ostala dva uslova 
ne zavise toliko od nas koliko od že-
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lje onih koj i  nikad nisu bili u Čor-
tanovcima, da bar probaju i vide šta mi 
to tamo radimo. Zapamtite j e d n o ,  ovaj 
tekst ne čitate zato što ste odlučili da 
vas ubedimo već zato da bi spoznali 
istinu o tome da j e ,  ukoliko 
budemo imali snage da istra-jemo u 
našoj i d e j i ,  svaki pa i najt-
vrdoglaviji otpor, potpuno uzaludan. 

 
Vladimir Banić 

 

PEŠAČKO – BICIKLISTIČKI 

MARATON “BANATSKI RITOVI“ 

 
Subota, 15.06.2002 god oko 7 

časova, polazimo na Carsku baru, 
Iva, Rajko, Sale sa Vladanom i Mar-
kom, i ja. Idemo na proslavu godiš-
njice PSD “Železničar” iz Zrenjani-
na, na poziv našeg prijatelja i kolege 
Dragana Prohaske. Bila sam u zablu-
di, da to naše kolege iz pošte slave 
godišnji jubilej svog planinarskog 
društva. Kao i obično, mnoge infor-
macije saznajem tek usput ili na licu 
mesta, kad se stigne na mesto akcije. 
To je ona bezglava jurnjava u koju 
sam hronično uronjena, stil života 
kojim živimo, koji volimo i mrzimo, 
od koga pokušavamo da pobegnemo i 
to nam na ovim planinarskim akci-
jama, ponekad čak i uspe. Istov-
remeno, jurimo da uhvatimo što više 
neočekivanog, uzbudljivog, dosad 
nedoživljenog. I tako stižemo na Car-
sku Baru, tj na pristanište turističke 
plovidbe koritom starog Begeja, kod 
ribnjaka “Ečka”, u blizini Zrenjanina. 
Sa puta se strmo spuštamo kolima u 
šumarak koji se otvara u proplanak sa 
senicima od trske i drvenim sto-

lovima. Tu su već podignuti mini-
jaturni šatori. Skriveno trskom, goto-
vo je neprimetno, improvizovano pri-
stanište. Među poslednjima se pri-
javljujemo za maraton, Iva, Vladan i 
ja. Sale, sa malim Markom i Rajko, 
koji namerava da se takmiči u dis-
ciplini “Trčanje u vreći”, ostaju. Gru-
pa od šezdesetak ljudi je već krenula, 
mi pokušavamo da nađemo Proha-
sku, ali nam je grupa za maraton već 
izmakla. U hitnji, srećemo Katu i 
Dragana i saznajemo da oni ne idu sa 
nama, već polaze u Aradac gde će 
nam, kao domaćini pripremiti večeru 
i prenoćište. Na pitanje da li trasa ide 
kroz šumu, dobijam neodređen odgo-
vor, ali saznajem da Prohaska nije 
odabirao trasu, a nije mi promaklo da 
se trgao kad je saznao da mi i mali 
Vladan, idemo na maraton dug 27 
km. Pozdravili smo se, do večernjeg 
viđenja i otrčali za kolonom koja je 
već daleko odmakla. Karta trase ma-
ratona je kod Ive, na njoj nazirem 
naselja, kraj kojih treba proći, nema 
sad tu vremena za razgledanje i 
filozofiranje.  

Nosim: malo hrane, vode, šešir, 
maslinov zejtin i kupaći kostim; na-
danje da ćemo uskoro negde opet 
zaroniti u šumu i ići pored Carske 
Bare; puno dobre volje. 

Sada, dok u kancelariji gledam 
kartu i pišem izveštaj, mogu samo da 
se smejem sebi i svojim lažnim 
nadanjima. 

Markirana trasa vodila je od 
našeg tabora, preko Belog Jezera, 
pored sela Belo Blato, preko Mužlje, 
do mosta na Begeju na ulazu u Zre-
njanin, tu skretala nasipom, desnom 
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obalom Begeja, nizvodno prema 
Ečkoj, i dalje, do ribnjaka “Ečka”, 
završivši se u našem taboru. Time 
smo se faktički udaljavali od Carske 
Bare. Nadmorska visina terena kreće 
se od 76 do 80 metara, osim tamo 
gde je ljudska ruka intervenisala – 
nasipi npr, tako da se ovo ne bi ni 
moglo zvati planinarskom akcijom, 
već samo šetačkom. Tako je to, kad 
se ne čita ono što na karti piše, kad se 
ne zna orijentacija, kada se trči za 
grupom, itd. 

Pešačili smo slanom pustom – 
nedoglednom isušenom močvarom, 
bez jednog drveta na trasi, po suncu, 
na temperaturi od +35 C, čitavih 27 
km. Iva je raskrilio svoj ogromni 
kišobran (za ovu priliku promovisan 
u SUNCOBRAN) i tako za najžešćih 
sati, zaštitio dečaka i sebe. U borbi 
protiv svojih strahova od nemilos-
rdnog božanstva Sunca, ja sam nas 
obilato mazala maslinovim zejtinom.  

Sa trase smo skretali radi odmo-
ra pod nekim usamljenim drvcima, pa 
smo se upoznali sa starima i decom, 
članovima PSD iz Vranja. Među nji-
ma bio je nezaboravni stari Mićko, 
čije su šale i obešenjakluci razbijali 
ubistvenu monotoniju predela. Mićko 
je iskoristio priliku da preko nas 
pozdravi svoju sinovicu, a našu 
koleginicu Sunčicu. Ova klapa činila 
je začelje kolone. 

U selu Mužlji okupali smo se u 
Mužljanskoj Bari, koja je, uzgred, 
čistija od mnogih jezera i tekućih 
voda. Tu smo jeli sladoleda i obnovili 
našu zalihu vode. Zadržavanjem u 
Mužlji, ostali smo definitivno posled-
nji. Nedostatak markacija dovodio je 

često u nedoumicu “tri musketara”, 
sve dok Vladan to nije rešio, zaklju-
čivši da je markacija crveno-beli 
dimnjak Skrobare. Švrljajući oko 
trase, da bi se slikali sa ogromnim 
dimnjakom u pozadini, uspeli smo da 
zaobiđemo kontrolni punkt br. 3, na 
izlasku iz Mužlje, pa se Iva vraćao 
bar 1, 5 km kako bi overio naše 
knjižice maratona. 

Ležeći iznemoglo u travi pod 
nekim žgoljavim žbunom, i čekajući 
da se vrati požrtvovani predsednik, 
vrtele su mi se po glavi slike smelih 
istraživača iz britanskih ekspedicija 
po Africi... Osećala sam neizmerno 
divljenje prema njima, to me osnažilo 
da izdržim ovu celodnevnu “šetnju”, 
isto koliko i Vladanova neiscrpna 
vedrina, mirnoća i postojanost. 

Dečja znatiželja za sve novo što 
je usput video i čuo, podstakli su 
Vladana pa nas je zaokupio pitanji-
ma, i tako nam prekratio vreme i 
zabavio nas.  

Do poslednjeg kontrolnog pun-
kta, Čuvarnice DTD, stigli smo pred-
veče, baš nakon odlaska kontrolora, 
tako da nas je dočekao samo čuvar 
kod koga smo se odmorili, osvežili i 
napili hladne vode, sve u prostranom 
starinskom tremu zaklonjenom zave-
som od loze. 

Nakon što smo uspešno završili 
maraton, u taboru nas je osim naših 
prijatelja, dočekao i čorbast pasulj sa 
salatom, hladnim pivom i kafom, što 
je bilo veselje i za oči i za stomak. 

Zatim smo posedali u kola i 
preko Zrenjanina stigli u sindikalni 
dom u Aradcu. Dom je u lepom 
okruženju, ali zapušten, nekorišćen, 
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bez pijaće vode, voda je toliko 
smrdljiva, da nije čak ni za kupanje. 
No, naši prijatelji iz PSD “Poštar” iz 
Zrenjanina, zaista su se potrudili i 
priredili nam divno veče, u tim uslo-
vima zadivljujuće. Trpezarija i bar 
veoma su lep ambijent, oko Doma je 
travnjak i staza za šetnju, hrana i piće 
je bilo odlično, pevalo se i veselilo, 
pa se malo i preteralo. Nas troje, 
primili smo čestitke i lepo ispisane 
diplome Maratona, iz ruku Bore 
Veljkovića.  

U potkrovlju su nas mučili teška 
vrućina i rojevi nesnosnih komaraca, 
pa je na kraju Sale sa Markom sišao 
da spava u kolima, a uskoro su ga 
sledili i neki drugi članovi ekipe. 
Naime kola su se u međuvremenu 
ohladila... 

Drugi dan našeg boravka išli 
smo brodićem turističke plovidbe da 
vidimo Carsku Baru. Jedva smo 
dočekali da se ukrcamo, jer mnogo 
grupa je bilo. Tim je bila veća radost 
i uživanje i dece i odraslih. Ogromno 
drveće natkriljuje korito Starog Be-
geja, velike sive čaplje polako pre-
leću preko nas, a uz obalu mnoštvo 
ptica koje se nimalo ne plaše ni bro-
da, niti naše graje. Na povaljenim 
deblima grupe kornjača miruju. 
Popeli smo se sa decom na gornju 
palubu, gde je krmanoš dozvolio 
Marku da “krmani”. Našoj šali i 
oduševljenju nikad kraja, što je 
ovekovečeno mnoštvom fotografija. 
Srela sam se sa dr Danicom Obrado-
vić, planinarkom iz Novog Sada, sa 
kojom delim lepe i prijatne uspo-
mene, iz Grčke, sa Olimpa. Već na 
brodiću kupujemo zbirke razglednica 

flore, faune i predela Carske Bare. 
Konačno pristajemo, trošnim mosti-
ćem pažljivo prelazimo do splava od 
desetak kvadratnih metara, gde nam 
vodič priča legende o Carskoj Bari, a 
retke biljne i životinjske vrste prika-
zuje fotografijama. Uspela je da nam 
dočara kako prošlost tako i prirod-
njake koji strpljivo osmatraju i broje 
gnezda i ptice. S obzirom da je u pi-
tanju rezervat, pristup je zabranjen 
svima, osim prirodnjacima–istraživa-
čima i reporterima, sa dozvolom. 
Iskoristili smo priliku da se besplatno 
slikamo i tako načinimo svoje raz-
glednice sa Carskom Barom u 
pozadini.  

Po “povratku sa krstarenja“ ku-
pali smo se u Traktor Bari, preko 
puta hotela “ Sibila”, a posle ručka, 
oprostivši se sa poznatima, krenuli 
smo za Sombor.  
 

Dragana Bogdanović-Pete 

 

PALIĆKI SUSRETI 2003. 

10-12.10.2003....    

 
Prijatno topli oktobarski dani i 

tradicionalna domaćinska akcija su-
botičkih planinara ''Palićki susreti'' su 
bili povod okupljanja planinara 
Srbije. Masovnost nije izostala, kraj 
najvećeg prirodnog jezera Srbije se 
okupilo (ako je verovati statistici) 
464 planinara rešenih da se obra-
čunaju sa dva kotla puna pasulja i da 
istraju u tabananju koje je bilo pred-
viđeno programom.U gostima su nam 
bila 22 planinarska društva iz Srbije, 
a akciji su prisustvovali i predstavnici 
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PSS. 
Smeštaj je već u petak bio obez-

beđen u vojnim šatorima koje nam je 
pozajmio subotički garnizon VSCG, 
ali je ovaj (skroman ) smeštaj uglav-
nom koristila mlađa populacija našeg 
planinarskog kluba sa pojedinim gos-
tima iz Bora i Zrenjanina, dok se ve-
ćina gostiju iz Vranja, Leskovca, 
Aleksinca i Vlasotinca opredelila za 
udobniji ali i udaljeniji smeštaj u 
osnovnoj školi ''Miroslav Antić'' na 
Paliću. Gosti iz Bačke Palanke, Beo-
grada, Vršca, Vrdnika, Novog Sada, 
Sombora, Sente i Šapca nisu ostali da 
dočekaju izlazak punog meseca nad 
Palićkim jezerom, za njih je ovo bio 
jednodnevni izlet.  

Centar zbivanja je bio ribo-
lovački dom na obali Palića (bivši 
planinarski dom) odakle je, nakon 
pozdravnog govora domaćina, u 11 
sati i 15 minuta krenula kolona peša-
ka u obilazak četvrtog (turističkog) 
sektora Palića. Posle šetnje koja je 
trajala oko 3, 5 sata (oko 13 km) nije 
čudno da je sav pasulj ''očišćen'' iz 
dva kotla. Sledila je dodela zahval-
nica i pozdravni govor, nakon čega se 
najveći deo skupa razišao. Ostali su 
gosti iz udaljenih mesta koji su noćili 
na Paliću i domaćini. U popodnevnim 
satima je na veštačkoj steni KES 
''Pauk'' na plaži vikend naselja održa-
no promotivno penjanje kojem su pri-
sustvovali uglavnom domaćini. Ve-
černje sate smo proveli uz gitaru, ma-
da nam je bilo žao što se većina gos-
tiju razišla tako brzo. Za nedelju pre 
podne smo za goste koji su ostali na 
noćenju predvideli obilazak Subotice, 
ali su oni više bili zainteresovani za 

posetu čuvenoj buvljoj pijaci nakon 
čega su šatori demontirani i 
manifestacija završena.  

Zahvaljujemo se svima koji su 
svojim prisustvom doprineli da ova 
akcija uspe. I dođite nam opet. 

    
   Iso Planić 

 

Успон на највиши врх Либана и 

целог Блиског Истока 

(Црни рог 3088м) 

 
Септембар је месец 2003 го-

дине. Код нас још увек владају 
врућине. А шта нас чека у далеком 
Либану? 

На пут дуг скоро 8000 км 
аутобусом преко Бугарске, Турске, 
Сирије до Либана пошло је 24 
планинара. Од тога броја шесторо 
су били Војвођани, а остали из 
Београда. 

После пет дана путовања, сти-
госмо у Либан. Мала је то држава. 
Стешњена је између Сирије и 
Израела са истока и југа и Сре-
доземног мора са запада. Обалом 
мора од севера ка југу на оброн-
цима огромне планине Монт Ли-
бан, која се као кичма пружа кроз 
центар земље, нижу се градови: 
Триполи, Библос, Бејрут, Сидон, 
Тир... Свуда је топло. Осећа се Ме-
дитеран. Планина се као огроман 
зид наднела над питомим крајем, 
где поред средоземних плодова 
поморанџи и лимуна успевају чак и 
банане, типично тропско воће. А 
шта нас чека горе ?! 

Пењемо се аутобусом доста 
стрмо. Вегетација је све слабија и 
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кржљавија.  
Долазимо до места Кедар, на 

висину од око 2000 м. Добио је 
име по кедру, дрвету које је сим-
бол Либана, али кедра ни од коро-
ва. На наше инсистирање, домаћи-
ни нам показују у даљини једну 
шуму, тачније шумарак, који је 
ограђен. То је данас једини остатак 
огромних кедрових шума, које су 
вековима немилице секли најпре 
Феничани, па Египћани, Грци, 
Римљани и Арапи, да би данас 
планина била гола скоро без 
вегетације, типичан љути крас, 
каквог има по Далмацији и 
Херцеговини. 

Место Кедар је зимски сму-
чарски центар. У ово доба године 
делује пусто, јадно и суморно. Ту 
су два хотела, неколико продав-
ница и још неколико кућа. И то је 
све. Ка гребену који се стрмо 
уздиже воде четири жичаре. Три су 
краће. Само је једна дугачка и води 
право на гребен, на превој. 
Висинска разлика од подножја до 
врха је преко 600 метара. Нема 
снега и није сезона, па жичаре не 
раде. Интересантно је да смо уда-
љени од увек топлог Средоземног 
мора свега десетак километара, а 
налазимо се у смучарском центру! 
Рано је јутро. Још није свануло. 
Колона од 11 планинара као змија 
вијуга стрмим успоном, који још 
отежава ситно камење које се стал-
но под ногама отискује. Темпера-
тура је свега 5 степени изнад нуле. 
Са планине у прса дува доста јак 
ветар. После два и по сата напор-
ног хода стиже се до превоја и кра-

ја жичаре. На висини смо од 2650 
м Сунце излази и одједном, за само 
десетак минута, температура скаче 
на невероватних 18 степени! 

Пред нама је, ка северу, вало-
вита долина ширине неколико сто-
тина метара, пуна понора, вртача, 
без дрвета, без травке. Пејсаж као 
на месецу! Са обе стране долине су 
каменити врхови, главице. Сви су 
висине око 3000 м. Али који је онај 
прави, највиши? Карте Либана које 
имамо, веома су прецизне код 
имена места, њихових растојања, 
али тамо где су врхови Монт Ли-
бана све је бело, карта је празна. 

Одлучујемо се да наставимо 
долином којом вијуга пут са доста 
трагова трактора, или теренских 
возила. У јаругама и на закло-
њенијим местима наноси снега још 
од прошле зиме стоје дебели и ви-
соки више десетина метара. После 
још сат и по хода, застајемо. Врх 
треба да је ту негде. Утврђујемо да 
је са леве, западне, стране долине, 
јер знамо да са тих врхова види се 
море. Али који је? Ми смо на виси-
ни око 2800 м. Пењање на било ко-
ји од врхова захтева још сат хода. 
Процењујемо који је највиши и 
крећемо по камену, не много 
стрмом, узбрдо. Наилазимо при 
успону на нове трагове возила. 
Охрабрени смо. Савлађујемо један 
тврди намет снега. Затим угледас-
мо металну пирамиду на врху. Бра-
во! На правом путу смо. Убрзо 
изађосмо на врх. Широк, заравњен 
плато са видицима на све стране. 
На истоку се најпре види долина 
којом смо дошли, а иза ланац врхо-
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ва, који нам заклања поглед ка 
долини Бека, планини Анти Либан 
и Сирији. На западу видици прек-
расни. Дубоко испод нас на пади-
ни бела, као зрна бисера расуте 
куће, а затим плаво море, беск-
рајно све до Кипра. 

На највишем смо врху Либа-
на, и не само Либана, већ и целог 
Блиског Истока, на врху који се зо-
ве Црни рог, или Црни врх. Висина 
је 3088 метара. На врху је нас деве-
торо: четворо Београђана, један 
Румљанин и четворо Новосађана. 
Треба им забележити имена, јер то 
су први планинари из ових крајева 
који су се попели на овај врх. 
Успон није опасан, али је дугот-
рајан - траје 5,5 сати хода, уз нагле 
промене температуре и неми-
лосрдно јако сунце. 

Силазак је био нешто краћи. 
Трајао је 4 часа. Само је задњи 
стрми део поред жичаре био тежак, 
јер су ноге уморне, а камење се 
отискује. Но, савладано је и то. 
После десет часова сви смо били 
поново у Кедру уморни, али весели 
и задовољни, јер нас је очекивао 
заслужени одмор. 

На врху су били: Ранковић Је-
лена, Грозданић Јелена, Вујиновић 
Јелена и Вујиновић Предраг из 
Београда, Бероња Александар из 
Руме, Милица Шаћировић из Сом-
бора, те Глувајић Владимир, 
Крижнар Маријана, Далари Михај-
ло и Дамјановић Александар, као 
вођа пута и водич, из Новог Сада. 

Сви су са ове туре понели ле-
пе утиске и успомену на неза-
боравне видике и локалитете какви 

су права реткост. Зато је велика 
штета што је на акцији у орга-
низацији Железничара из Новог 
Сада био само један члан тога 
друштва – вођа пута!  
 

Александар Дамјановић 

 

APA ŠERPA 

 
Njegovo prezime je Lhakpa 

Tenzing Šerpa, iz sela Thame, van 
poznatog puta u višem Everest 
regionu. Verovatno je rođen 1960 ili 
1962. On nije sasvim siguran kada je 
rođen jer kao i većina Šerpa ne vodi 
računa o tome. Najverovatnije je 
rođen 1962. Kad je imao 12 godina, 
njegov otac, čuvar jakova, je umro i 
on je preuzeo odgovornost za majku 
Ila Phuti, njegove dve sestre i tri 
mlađa brata. Napustio je školu u 
Thame da nosi terete za treking grupe 
dok jedan Danac nije rešio da 
sponzoriše njegovu školarinu u 
Himalayan Trust School. Osećajući 
pritisak siromaštva cele familije 
ponovo napušta školovanje posle dve 
godine, i počinje da vodi male grupe 
trekera u regionima Everesta i 
Anapurna. Njegova penjačka karijera 
počinje kada je radio kao pomoćnik 
Ehardt Loretanove Round Annapurna 
Traverse 1985. Jake Hara iz Japana 
ga iznajmljuje za uspešni zimski 
uspon na Anapurnu 1987., ali Sherpe 
nisu imale mogućnost da idu na vrh. 
Nekoliko meseci kasnije iznajmili su 
ga da nosi terete na Everest prvi put u 
prolećnoj sezoni 1988. Tokom nje-
gove prve godine na Everestu, pono-
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vo su ga angažovali za zimsku Ko-
reansku ekspediciju i prolećnu Ame-
ričku. Zbog ograničenog poznavanja 
ruta, nedostatka iskustva i loših vre-
menskih uslova nije se popeo iznad 
8.500 metara. 

Kad je imao 27 godina, tokom 
letnje sezone 1988. oženio se sa 
Yang Chi, takođe iz područja Thames 
sa kojom je uskoro dobio prvog sina, 
Tenzing Zangbu. Tim Francuske 
Armije ga je angažovao za jesenji 
pokušaj na Daulagiri 1989, gde se 
penjao i postao dobar prijatelj sa Ba-
bu Chiri Šerpom. Tokom ove ekspe-
dicije bili su loši vremenski uslovi i 
nakon što su dvojica Šerpa nastradali 
u lavini, ona je prekinuta. Krajem te 
iste godine, drugi koreanski pokušaj 
propada tokom oštre hladne zime na 
Everestu, gde su on i Sungdare Šerpa 
(ubedljivo najsnažniji Šerpa tokom 
tih dana) bili u timu Šerpa. Potom se 
rodio njegov drugi sin Pemba Nurbu. 

Sledećeg proleća tim Nepalske 
armije je ponovo na ruti Južno sedlo 
ka Everestu. Dok su bili u Kampu II, 
Rob Hall, koji se divio snazi i pok-
retljivosti Ape, upitao ga je da po-
mogne Kiwi Ekspediciji. On se slo-
žio tek kada su dopustili da ode i vidi 
ženu i dva sina. Istog dana, Apa je 
otišao iz Kamp II do Thame za neko-
liko sati, a normalno to traje 3-4 
dana, proveo noć kod kuće i vratio se 
u Bazni logor sledeće popodne. 
Osamnaest dana kasnije, Rob Hall, 
Gary Ball, Peter Hillary i Apa su dos-
tigli vrh Mont Everesta prvi put. Bilo 
je to 10. maja 1990. 

Nekoliko meseci kasnije, Yang 
Chi je rodila njihovu prvu kćerku 

Ang Nimi.  
U proleće 1991, pridružio se 

Ekspediciji Šerpa, gde je on bio na 
vrhu drugi put, sa Pete Athansom iz 
SAD, i sa Ang Temba i Sonam Den-
du iz sela Kumjung. Dve godine pos-
le njihovog prvog uspešnog uspona, 
Rob Hall i Apa su ponovo dostigli 
vrh 10. maja, tokom Robove prve ko-
mercijalne ekspedicije. Ali mnogo 
važnije je što su oni postali vrlo 
bliski prijatelji. U jesen te iste godine 
počeo je da radi kao sirdar, uprav-
ljajući timom Šerpa i noseći teret, i 
ponovo bio na vrhu sa nekom 
ekspedicijom iz SAD.  

Tokom proleća 1993., kada ga 
je iznajmio Todd Burleson iz SAD i 
stajao je na vrhu sa Wally Bergom, je 
bio na vrhu peti put u periodu od 3 
godine. 

Nije se vraćao na planinu do je-
seni 1994, kada je bio na vrhu sa 
Japancem Mihara. Sledeće proleće, 
on je bio na vrhu ponovo sa Bradom 
Bullom iz SAD, Tommy Heinrichom 
iz Argentine i njegovim bratom Ang 
Ritom. Postali su prva braća koja su 
stajala na vrhu Everesta istovremeno. 
Ubrzo posle, počeo je građenje lodža 
kod svoje kuće u Thame, a rodila se 
njegova druga ćerka Dawa Yang Chi. 
Rob Hall ga je pitao nekoliko puta da 
dođe i radi sa njim tokom te tragične 
sezone 1996. Apa je odbio sledeći 
zahtev svoje žene da završi lodž i bu-
de sa svojom familijom pre vraćanja 
u planine. Anatoli Boukreev iznajmio 
ga je za Indonesian Expedition 1997., 
gde je bio na vrhu 8. put iz 8 po-
kušaja. Tokom proleća te godine, oti-
šao je na Severnu stranu prvi put kao 
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sirdar za Švajcarsku ekspediciju. Apa 
i jedan član su dostigli 8.700 metara 
pri vrlo dubokom snegu, što je uspo-
rilo njihovu brzinu. Ovo je prvi put 
Apa da nije uspeo na jednom uspon 
na Mont Everestu od 1989. On se po-
novo vratio na Severnu stranu 1999, 
gde je on dostigao vrh. Tokom pro-
lećnih sezona 1998 i 2000, bio je 
sirdar za 2 ekspedicije za čišćenje 
koje je vodio Bob Hoffman, iz SAD.  
Tokom proleća 2001, bio je ponovo 
na ruti južnog sedla Everesta sa ja-
panskim timom. Posle dolaska u 
Bazni logor, i Babu Chiri Šerpa i Apa 
su leteli u Katmandu da dobiju priz-
nanje od nepalskog kralja Birendre. 
Babu Chiri je to bilo za osvajanje 
vrha 10 puta, boravka 21 sat na vrhu 
bez kiseonika iz boce i zbog brzin-
skog uspona na vrh Everesta. Apa je 
dobio za osvajanje vrha 11 puta. Ova 
dva čoveka, koji se po medijima 
smatraju rivalima, su vrlo bliski i 
odani prijatelja. Vozili su se na istom 
motorbiciklu u kraljevsku palatu i 
vratila se u logor II samo 2 dana pos-
le napuštanja njihovih timova. Neko-
liko sati kasnije, Babu Chiri je pogi-
nuo u ledenoj pukotini, dok se tim 
Ape vratio neuspešno.  

Posle toga njegova žena i deca 
su protiv njegove penjačke karijere. 
On kaže: 
-"Važno je da učinim ženu srećnom, 
ona je divna. Volim je jako" 
-"Nisu važni rekordi, mnogo važnija 
je familija. Ja treba da se penjem a ne 
oni. Deca treba da dobiju dobro 
obrazovanje. I mnogo prilike za 
posao. 
- “Isto tako želim da pomognem 

Šerpama, kao Ang Rita (koji je bio 
10 puta na vrhu). Znate da 
primenjujem smenjivanje i dajem 
priliku i drugim Šerpama.  
- Ne volim da se penjem za rekorde, 
oni dolaze sa poslom. Ako grupa nije 
u dobrom stanju, čak na 100 metara 
od vrha, idem sa njima dole. Ne 
volim da ostavljam penjače same. 
Možda ću ići na vrh 13-14 puta. Ja 
radim za klijenta. -  

Kada mu je januara 2002. bila 
ponuđena bolja plata i bolji uslovi za 
National Geographic ekspediciju, on 
je to odbio pošto je osećao obavezu 
prema Ivu Lamberu (Yves Lambert), 
sinu Raymond Lamberta) i Stephane 
Schaffter iz Švajcarske. Oni su njemu 
jako važni. 

Mali veliki čovek se ponovo 
vratio na svoju planinu ubrzo posle 
toga, i 16. maja bio na vrhu Mont 
Everesta sa svojim velikim, blistavim 
osmehom, postavši prva osoba koja 
je to uradila tokom te sezone.  

On je rekorder, stajao je toliko 
puta puta na vrhu, što ni jedna osoba 
nije nikad postigla, samo radeći i 
pomagajući drugim ekspedicija 
 

Pripremio 

Milorad Obradović 

 

 

MIODRAG JOVOVIĆ 

 
Polovinom osamdesetih, tek što 

je prevalio tridesetu godinu života, 
Miodrag Jovović je zakoračio u lepo-
te nacionalnog parka Durmitor gde je 
otkrio mnogo više nego što je očeki-
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vao. Pred njim se otvorio jedan novi 
svet, svet koji je za većinu nedos-
tupan. Počeo je istinski da voli priro-
du, a planinarstvo mu je postalo naj-
važnija i najlepša sporedna stvar na 
svetu. Njegov impuls i temperament 
opredelili su ga za onaj ekspremniji 
deo planinarstva, za visokogorstvo i 
alpinizam. Posle uspešno završenog 
alpinističkog tečaja, a gde drugo nego 
na Komovima, i penjanja po svim 
težim stenama u Srbiji i Crnoj gori, 
kao normalni deo nadgradnje na red 
su došle ekspedicije na Mon Blan, 
Kavkaz i Imja Ce (Himalaji). 2003. 
godine ne samo da je bio učesnik 
ekspedicije na Himalaje, već je bio 
njen vođa. Ta ekspedicija je ušla u 
anale srpskog alpinizma kao prva 
uspešna ekspedicija na Himalaje iz 
ovih naših krajeva.  
Kako si se uključilo u projekat 
Everest 2006. 

• Privukla me je ideja, jer je vizija 
za budućnost. Plan ekspedicije je 
temeljno pripremljen i delovao 
mi je veoma efikasan i upe-
čatljiv, jer je pre svega postepen 
što omogućava nadgradnju do 
najsitnijih delova. Ni jedan ozbi-
ljan plan, projekat ne vredi bez 
onoga ko će to podržati. Na svu 
sreću, Izvršno veće Vojvodine je 
projekat uspona na najviši vrh 
sveta proglasila za projekat od 
posebnog interesa za AP Vojvo-
dinu. Posle niza tih poteza koji 
su od osnovnog značaja za dobre 
temelje za realizaciju ekspedicije 
više nije bilo mog dvoumljenja 
oko uključivanja u ovaj projekat. 

Kako se biraju članovi ekspedicije 

• Jako je teško naći nekoga ko će 
se u sve potrebne kriterijume za 
učešće u ekspediciji uklopiti. 
Potrebno je pronaći nekoga ko 
može da završi ogroman deo 
onoga “nevidljivog posla”. Za-
tim je potrebno imati u timu bar 
jednog iskusnog i prekaljenog 
alpinistu koji će svojim znanjem 
nesebično pomagati. Neophodno 
je naći mlađe perspektivne alpi-
niste koji su spremni da se povi-
nuju zahtevima tima. Poželjno je 
da u tim bude uključen i ženski 
pol koji sve te napore može da 
prati. I na kraju, svi učesnici tima 
moraju biti elokventni sa 
medijima i marketinški potko-
vani da se obezbedi dovoljno 
sredstava da bi se ekspedicija 
realizovala. Jako je važno da 
članovi tima imaju jak karakter, 
veliki entuzijazam i da imaju 
lične kvalitete. Da se lako 
prilagođavaju timskom radu. Da 
šire pozitivnu energiju i da su 
spremni da saslušaju. Sve ostalo 
će se naučiti i steći iskustvom. 

Kako se pripremaju članovi 
ekspedicije 

• Naravno da bi bilo najidealnije 
da ceo tim ode bar jednom 
mesečno na neku visoku planinu 
gde bi se pripremao. Pošto je 
nama najbliža visoka planina 
daleka par hiljada kilometara i 
pošto su svi članovi ekspedicije 
pre svega zaposleni to je 
nerealno. Zato se pripremamo 
kao i svi ostali sportisti: trčanje, 
plivanje, vožnja biciklom i 
teretana. 
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Način finansiranja 

• Jedan od naših najvećih 
problema je finansiranje. Izvršno 
veće Vojvodine nas finansira 
otprilike kao i sve ostale 
sportove što iznosi oko 20 % od 
najminimalnijih troškova 
ekspedicije. Novac možemo da 
dobijemo uglavnom od sponzora, 
koji su međutim zaineresovani 
da ulažu ako naša ekspedicija 
ima odgovarajuću medijsku 
promociju. Zbog toga ćemo 
raditi na poboljšanju odnosa sa 
javnošću. Naš posao je takođe da 
objasnimo potencijalnim 
sponzorima koji gotovo ništa ne 
znaju o ovom sportu šta oni 
zapravo dobijaju. Za ovaj posao 
potrebno je mnogo ubeđivanja i 
diplomatije. 

Koliko je bilo izazovno i rizično 
organizovati uspon na vrh preko 
7000 metara? 

• Jeste, bio je izazov napraviti 
nešto novo. Nismo želeli da 
nešto stalno isto ponavljamo, 
želeli smo biti autentični. U 
novije vreme u alpinizmu kod 
nas je storija tužnog sadržaja 
koja se svela samo na 
organizovanje treking putovanja 
(takozvanih ekspedicija). Naša 
ideja i inspiracija je bila da 
organizujemo pravu alpinističku 
ekspediciju. Upravo to što je 
uspon na bilo koji Himalajski 
vrh za nas velika tajna, jer pre 
nas bilo je samo dve ekspedicije 
na Himalajima, upravo je to bio 
veliki izazov. Po povratku smo 
shvatili da je malo onih koji su tu 

tajnu u potpunosti otkrili i zašto 
je malo ekspedicija iz ovih naših 
krajeva. 

Uspeh ekspedicije? 

• Uspeh ekspedicije počiva pre 
svega u timskom radu, 
poštovanju prirode, dobroj 
organizaciji i naravno 
neophodnoj sreći. Neka vrsta 
kućne atmosfere ovlada u timu: 
svađamo se i ponovo mirimo, 
sve iz nekog najboljeg osećanja 
uz poštovanje osnovnih 
vrednosti svake ličnosti. Svaki 
član ekspedicije je doprineo 
maksimalno koliko je u tom 
trenutku mogao. Iskren da 
budem nisam očekivao da u 
vremenu kada je kod nas erozija 
morala, jedan tim može tako 
jedinstveno da misli i da radi. 
Neverovatno je koliko je u našim 
timu puno pozitivne energije i 
tolerancije. 

Zli jezici? 

• Uopšte se na to ne obaziremo i 
potpuno nam je nebitno kako će 
nas neko tretirati. Uvek mi je 
bila stravična činjenica da svako 
ko želi nešto da postigne mora 
obavezno da bude ocenjen da li 
je vredno ili nije onim čime se 
bavi od ljudi koji nemaju 
stručnog znanja iz oblasti koju 
ocenjuju. Užasno se osećam 
kada drugi žele da im kažem da 
je to dobro što rade, a rade lake i 
komercijalne stvari. Svesni smo 
da radimo nešto veliko, nešto za 
istoriju. Uvek ima onih ljudi koji 
ti nisu naklonjeni, a smeškaju se 
dok razgovaraju sa tobom kao da 
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su ti najiskreniji prijatelji. 
Većina ljudi nije shvatila šta smo 
mi to zapravo uradili. Možda je 
važniji iskorak u svet, što smo u 
inostranstvu skrenuli pažnju na 
sebe. 

Vođa ekspedicije? 

• U ekspediciji je jako važno da se 
zna ko je dirigent, ko trener, ko 
je kuvar, a ko vodonoša. Veoma 
je odgovoran, uzbudljiv, ali i 
stresan posao biti vođa ekspe-
dicije. I pored vrlo preciznog 
plana i dinamike ekspedicije, u 
organizaciji ekspedicije nikad 
ništa ne možete da isplanirate sa 
sigurnošću. Zapravo, uvek 
strahuješ da se ne dogode neke 
greške koje zavise od drugih. 
Možda najvažnija stvar je 
selekcija događaja, jer ne smeš 
se opterećivati nepotrebnim 
informacijama kako bi mogao da 
blagovremeno odreaguješ na 
detalje od kojih zavisi uspeh 
ekspedicije. Nije mi teško da 
prolazim kroz sve te probleme. 
Verovatno bi mi bilo mnogo teže 
da moja saradnja sa članovima 
ekspedicije nije bila pravo 
uživanje, verujem na obostrano 
zadovoljstvo.  

Kako si se osećao posle saznanja da 
je vrh osvojen? 

• Neizmerno srećan, jer imao sam 
priliku da budem svedok i 
učesnik važnog događaja, uspeha 
prve Himalajske ekspedicije sa 
ovih naših prostora. Nikada neću 
zaboraviti noć 27. aprila 2003. 
godina kada smo pokušali da 
vidimo iz baznog kampa čeone 

lampe Andora i Gorana kako se 
kreću ka vrhu. Nikada neću 
zaboraviti ni suton istoga dana 
kada smo na putu od prvog 
logora ka baznom logoru 
ugledali jedinku kako jedva 
hoda. Taj zagrljaj na zaleđenom 
jezeru sa Goranom koji se 
direkno sa vrha upitio do baznog 
kampa samo da bi nas izvestio da 
je vrh osvojen i danas osećam. 
Na licu Andora koje je gotovo 
celo bilo pokriveno snegom koji 
je neprestano padao dok se 
spuštao do baze sa prvog 
visinskog logora i danas vidim 
taj osmeh sreće i olakšanja jer 
više nema penjanja. 

Da li je Everest 2006. san ili 
realnost? 

• Došlo je vreme da san Everest 
2006. pretvorimo u realnost. 
Naša priča teče dalje ka nekom 
vrhu preko 8000 metara. Još 
nismo sugurni koji je, ali znamo 
da će neko iz Vojvodine u 2004. 
zakoračiti na vrh preko 8000 
metara. 

Milivoj Erdeljan 

 


