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ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКОГ 

САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 
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УРЕДНИК 
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Миливој Ердељан 

ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК 

���� 

Милорад Обрадовић 
 

УРЕДНИШТВО: 

Боривоје Вељковић, Слободан 

Лалић, Љубомир Попов, Вла-

димир Банић, Исо Планић, Гачуф 

Валтер 
 

Текстове можете достављати на  

е-маил omilorad@Eunet.yu 

PSSVojvodine@neobee.net 
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KOMARNICA 2004. 

 
U periodu od 7-14.8.2004. u 

kanjonu Komarnice je održan alpinis-
tički tabor na kome su učestvovali 
alpinisti iz SCG. Tada je takođe 
održan i letnji alpinistički tečaj, na 
kome su Kujundžić Mirko i Nikolić 
Radoslav položili ispit za alpinističke 
pripravnike, dok je Steinfeld Viktor 
položio za alpinistu. Pošto smo 
odslušali teorijski deo na zimskom 
tečaju, pristupili smo penjanju. Posle 
ispenjanih nekoliko školskih smeri, 
odlučili smo da se upustimo u nešto 
što niko u PSSV nije učinio u zadnjih 
nekoliko godina. Ušli smo u 
prvenstvenu smer. Posle uspešno 
ispenjane prve, prešli smo i na drugu. 
Na kraju tabora u Suboticu smo se 
vratili sa šest prvenstvenih i nekoliko 
prethodno ispenjanih smeri. Popete 
smeri se težinski kreću od trojke pa 
do petice, što za nas mlade početnike 
pretstavlja ogroman uspeh za prvu 
penjačku godinu. Sve ovo nije 
dovoljno. Mi hoćemo još, da u 
narednom periodu ostvarimo još više 
uspeha, i u zemlji i inostranstvu. Sve 
ovo predstavlja svetlu stranu medalje, 
dok tu postoje i mnogi problemi. 
Najveći problem je nedostatak 
potrebne opreme, koja nije ni malo 
jeftina, kao i nedostatak podrške za 
odlazak na neke veće izazove. Kod 
nas ima jako malo penjačkih 
područija (u Vojvodini ih nema 
uopšte), zbog toga moramo da 
prevalimo velike razdaljine. Mogli bi 
učiniti jako mnogo na afirmaciji naše 
zemlje samo kada bi imali uslove. 

Želimo da se zahvalimo našem 
instrukoru Draganu Laloviću – Gaši i 
njegovom pomoćniku Lazaru Popari i 
našem velikom prijatelju Planić Isi, 
koji su nam mnogo pomogli oko 
prvih koraka u ovom sportu. Kada bi 
u ovoj zemlji bilo više ovakve 
podrške, mi bi postigli mnogo veće 
rezultate. 

 Kujundžić Mirko 

Nikolić Radoslav 
 

KAMEROM PO PLANINI 

 
Jedan od osnivača planinarskog 

pokreta u Novom Sadu i Vojvodini, 
trgovac Josif Pakvor, imao je u centru 
Novog Sada, od oca nasleđenu, veli-
ku staklarsku radnju. Kao veliki za-
ljubljenik planinarstva on je u svojoj 
radnji  otvorio i prvu prodavnicu pla-
ninarske opreme u kojoj je regruto-
vao nove članove u planinarska dru-
štva. Opsednut planinarstvom napus-
tio je i trgovinu i profesionalno se 
posvetio turizmu u Putnikovoj agen-
ciji “Putnik“ u Novom Sadu. U njoj 
je ostao do kraja svog radnog veka u 
kojem je najviše bio angažovan na 
organizovanju izleta i planinarskih 
pohoda u zemlji i inostranstvu. U 
planinarskom društvu “Fruška gora“ u 
Novom Sadu bio je načelnik 
Turističke sekcije. Fotoaparat mu je 
stalno bio spreman u ruksagu. 

“Moj otac nikuda nije išao bez 
kamere pa je sa svojih bezbroj 
putovanja donosio gomile lepih 
fotografija. I mene je, čim sam se 
rodio, upisao u planinarsko društvo 
“Fruška gora“. Imam sačuvanu 
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člansku kartu sa slikom snimljenom 
samo nekoliko dana nakon mog rođe-
nja! Cela naša porodica je sve slobo-
dne časove provodila na planini i 
putovanjima – rekao nam je magistar 
Ivan Pakvor, poznati beogradski 
astrolog, rođeni Novosađanin. 

Josif Pakvor poznat je među 
vojvođanskim planinarima i po svom 
jedinstvenom poduhvatu: obeležio je 
oko 300 kilometara planinarskih 
puteva kroz Frušku goru i tako obez-
bedio lako i sigurno kretanje po njoj. 
A njegova braća su sve te markirane 
puteve ucrtali u kartu Fruške gore 
koja se i sada rado koristi među 
planinarima 

U albumima sa fotografijama 
koje je snimio Josif Pakvor najzna-
čajnije mesto, pored fotografija snim-
ljenih po planinama, zauzima fotore-
portaža o izgradnji monumentalnom 
Mostu kraljevića Tomislava, koji je 
na svečan način u Novom Sadu puš-
ten u saobraćaj 20. maja 1928. go-
dine. Pakvor je sa svojom kamerom 
sistematski snimio sve faze izgradnje 
tog mosta po projektu mađarskog 
inženjera Silarda Zjelinskog. Počeo je 
da snima građevinske radove već 
prilikom pripreme terena za gradnju a 
zatim dolazak šlepova sa delovima 
mosta, njihovu montažu, sastavljanje, 
pa sve do same svečanosti, govora 
zvaničnika i osvećenje mosta. 

Most kraljevića Tomislava 
trebalo je da se izgradi još za vreme 
Austrougarske ali to nije učinjeno 
zbog ratnih sukoba. Sagrađen je tek 
1928. godine na ime nemačke repa-
racije, a uradile su ga firme iz 
Dortmunda i Štetina. Trajao je samo 

do 11. aprila 1941. godine kada je 
miniran i srušen na početku Drugog 
svetskog rata. Ostali su samo Pakvo-
rovi snimci da svedoče o njegovoj 
lepoti i slavlju koje su Novosađani 
priredili prilikom njegovog puštanja u 
promet. 

Josif Pakvor je zabeležen i u 
istoriji vojvođanskog filma jer je bio 
organizator snimanja više turističkih 
filmova. Najznačajniji je svakako 16 
milimetarski kolor film Splavarenja 
na Drini. To je prvi, unikatni preo-
bratni unker film u boji koji se poja-
vio na našim bioskopskim platnima. 
Oduševljavao je ne samo  planinare i 
ljubitelje splavarenja nego i sve 
pristalice sedme umetnosti. Kad su 
fotografije i film u pitanju Pakvor je 
najtešnje sarađivao  sa dr Milivojem 
Popovićem, Gajom Gračaninom i 
ostalim privrženicima tajni mračne 
komore. Zaslužan je i za učešće Foto 
sekcije Planinarskog društva Fruška 
gora na Svetskoj izložbi u Parizu 
1937. godine na kojoj su osvojili 
Gran pri za kolekciju turističkih 
fotografija. 

Josif Pakvor je rođen u Novom 
Sadu 18. decembra 1900. godine, a 
umro u Beogradu 11. jula 1979. 
godine. Osnovnu školu i Trgovačku 
akademiju završio je u svom rodnom 
gradu a potom se posvetio trgovini u 
sopstvenoj staklarskoj radnji u 
današnjoj Zmaj Jovinoj ulici 9.  Kao 
strastveni zaljubljenik u prirodu celog 
života se aktivno bavio planinarst-
vom, a penziju je dočekao kao profe-
sionalni turistički radnik, tehnički 
direktor Agencije Putnik. Dao je izu-
zetan doprinos afirmaciji planinarske 
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organizacije u Vojvodini, posebno 
Turističkog društva Fruška gora u 
Novom Sadu. Bavio se uspešno fo-
tografijom i filmom. Stvorio je boga-
tu foto-dokumentaciju o aktivnostima 
planinara, ali i o drugim segmentima 
života u Novom Sadu i Vojvodini. 

 

Borivoj Mirosavljević 

 

SA SAJTA  

VOJVODINEANEXPEDITION.NET 

 
Planina u magli i oblacima 

(21.9.2004.). Bazni pod snegom. Vi-
sinski kampovi 1 i 2 u snežnoj meća-
vi. Ekspedicije u šatorima. Čekamo. 
Toliko puta smo slušali od drugih, ali 
i čitali da u planini moraš biti strpljiv 
i čekati svoj trenutak. Već dva dana 
mi vežbamo strpljenje. Dokle? Budi-
mo se ujutru i četvoronoške i sporo 
izvlačimo iz šatora, a svuda oko nas 
sneg i tuđa smrznuta lica. Francuzi 
nisu izdržali. Sneg i vetar ih je vratio 
sa 6.800 m. Mi i dalje verujemo u 
sebe. Visoko iznad nas oblaci brzo 
prelaze nebom krećući se u različitim 
pravcima. A vrh se sakrio za oblake 
koji neprekidno menjaju oblik. Iz pri-
vidnog mira našeg baznog kampa taj 
nagoveštaj promena nam ukazuje na 
dramu prirode visoko u planini. Ono 
što nama ovde izgleda samo kao igra 
oblaka iskusnom oku ukazuje na to da 
su oko vrha uslovi za penjanje zbog 
orkanskog vetra i slabe vidlji-vosti 
nemogući. Čekaćemo. Imamo 
strpljenje. Tamo negde daleko od nas 
nalazi se nama preko potrebno lepo 
vreme, a od njega naša očekivanja bi 

ispunila samo tri lepa dana. Milivoje, 
sretan ti rodjendan !!! 

Juče ujutro (24.9.2004.) posle 
vetrovite noći, osvanulo je vedro i 
hladno jutro, bez ijednog oblačka nad 
Šiša Pangmom. I mi kao i sve ekspe-
dicije smo zaboravili na predhodna tri 
snežna, olujna dana, ali i na doru-čak. 
Svi smo se bacili na pripreme za 
povratak u planinu ka visinskim logo-
rima. Tako je nas penjacki četverac 
na čelu sa Goranom u 15,15 časova 
krenuo ka medju kampu na 5.800 me-
tara. Naši Šerpasi su zajedno sa Mi-
ćom i Milivojem pripremali potrebnu 
opremu za drugi i treći visinski kamp, 
s obzirom da je kamp jedan (6.220 
metara) već opremljen. Jutros u 9,30 
časova naši penjači su krenuli ka 
prvom kampu, a Šerpasi za njima. U 
kontaktu smo sa mobilnim stanicama 
i znamo da su prešli najteže detalje 
do prvog kampa. Vodja ekspedicije 
ima problema sa tehnikom, s obzirom 
da naš mali agregat ima problema sa 
visinom. Svaki čas ga rasklapamo i 
sklapamo ali jedini je koji radi u 
celom ABC kampu. Dok on radi biće 
ovih vesti. Zdravstveni bilten: u 
svakom smislu i psihofizicki na 
najvišem nivou. 

Najlepši dan alpinizma u Srbiji, 
27. septembar 2004, prva ekspedicija 
iz Srbije je zakoračila na svoj prvi 
vrh viši od osam hiljada metara. 
Goran Ferlan, Andor Luhović, Iso 
Planić i Hoselito Bite u 14,15 časova 
po kineskom vremenu, a po srednje-
evropskom u 8,15 časova zakoračili 
su na vrh Šiša Pangma severo-istoč-
nim grebenom. Dva dana smo ćutali i 
gledali u nebo. Da li smo sujetni,  
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možda? Nismo hteli da vas optereću-
jemo našim nadanjima da će nas 
vreme poslužiti. Danas na konačnom 
usponu bilo je najgore. Planina je bila 
u oblacima i pod udarima mestimično 
orkanskog vetra. Bazni kamp je bio 
pod snegom. Veza sa penjačima je 
povremeno prekinuta. Svejedno, pos-
le penjanja po oštrom grebenu koji je 
zahtevao fiksna osiguranja, naši pe-
njači su ipak uspeli i evo sada hoće-
mo sa Vama da podelimo našu ra-
dost. Naš uspeh još nije konačan, dok 
se naši prijatelji za dva dana ne vrate 
u bazni kamp. Tada ćemo se javiti.  

Konačno posle sedam dana 
uspona i spusta niz planinu ponovo 
smo zajedno. U šatoru čekamo ručak. 
Iscrpili smo se pričajuci o usponu, o 
povratku sa planine, o opremi, o Šer-
pama, o drugim ekspedicijama, o lič-
nim potrebama. Svađamo se sa the-
ničkom opremom; kuda sa snimlje- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nim materijalom, kako obezbediti 
kompjutere, telefone… 

Čitamo vesti sa našeg sajta, i 
poruke, i želje, i Aidine vesti o 
dogadjanjima u Srbiji. Iso pita: Kada 
ćemo odavde? Da li nam nedostaju 
porodica, prijatelji, posao, sedeljka u 
omiljenom kaficu? I svadja oko 
sitnica, što da ne? Mogu li da skratim 
ovu priču o onom što nam nedostaje 
jednom rečju? Teško! Ponudiću od-
govor koji je dao Boris Tadić kada je 
sa nama, vojvodjanskim alpinistima 
pričao o ovoj ekspediciji: “čežnja”.  

Šta je za mene i moje prijatelje 
Srbija ovde u zamrznutoj pustinji pla-
nine na 5.540 metara iznad prosečnih 
80 metara vojvodjanskih, lepih, 
zelenih i Mikinih? Da li je to parče 
šunke i sira vojvodjanskog ili konzer-
va od pet kilograma kompota od šlji-
ve bez čega bi odavno bili gladni pra-
ve hrane? Da li je to sećanje na teške 
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pripreme u Srbiji za ovu ekspediciju? 
Novac su nam obezbedili oni koji su 
nam verovali: Panonska banka, Po-
tisje iz Kanjiže, Mobtel i DDOR i 
mnogi drugi sa ne manje našeg pošto-
vanja, a hranu Figrad iz Vrbasa. Šta 
je sa ostalom podrškom? Koliko vre-
mena priprema je recimo imao Goran 
za ovu ekspediciju, a koliko za Eve-
rest 2000? Da, to je Srbija za nas 
kontradiktorna: puna razumevanja i 
podrške, ignorisanja i zavisti zbog 
eventualnog uspeha i velike želje da 
ne uspemo. A ovde smo mi Srbija. 
Uprkos onima kojima se to ne do-
pada. Nas su sa simpatijama zvali 
Crazy Serbs. Jer smo poslednji od 
šest ekspedicija došli u bazni kamp i 
stali u red za vrh, jer smo odmah i 
svuda na visinama ne odmarajući se 
kretali na aklimatizaciju. Jer smo ne 
čekajuci bolje vreme od ponudjenog 
prvi krenuli na vrh. Jer smo ga i prvi 
popeli ove jeseni. Za trinaest dana. 
Malo li je? I zato što niko od nas šest 
nije rekao: nisam Srbin. I po tome se 
vidi da smo prosek onih koji su 
rodjeni i žive u Srbiji. Mi smo 
ovoliko učinili sebi i svojoj zemlji, 
jer je naša, jer je sve što volimo u 
njoj. Osim po neke planine. Hajde da 
i svi drugi učine bar toliko. Uspeh je 
najbolja odbrana. 

Evo Andor se žali na ispucale 
usne, izgorelo lice, ogrubele ruke. Ne 
razumem ga. To bi devojkama smeta-
lo, ne jednom mladicću koji je pre 49 
sati bez kiseonika popeo na 8.012m. 
Ovi mladi očevi (Iso i Hoselito) 
počeli da čitaju vesti koje nisu u 
proteklih sedam dana. Majke mi, i mi 
ćemo zaplakati. I na kraju, a bolje da 

je ćutao, o vinogradu neobranom sa 
čeznjom dobrog domacina Goran-
veliki nas penjač, žalno pomenu. 
Milivoje ćuti – neće na sajt. A ja sam 
slušao ove moje pa zapisao.  

Da vam kažem, što se tiče pot-
vrde o vrhu, dobiće neki Certifikate, 
ali pečat sa vrha u knjižice planinar-
ske nisu metli. A Milivoj kaže: 
Nemojte to metati na sajt dići ćedu im 
se pritisci. 

Organizovali smo evakuaciju 
baznog kampa za sutra ujutro 2. okto-
bra. Evakuacija znači da smo angažo-
vali 7 tibetanaca, 2 Šerpasa, 3 čoveka 
iz kuhinje i nas šestoricu, da više od 
hiljadu i po kilograma opreme i, mož-
da vas začudi, preko 250kg otpada, 
natovarimo na 20 jakova i na sops-
tvena ledja i da posle sedam sati hoda 
i prepešačenih 25 km spustimo 500 
metara niže. Odatle oprema ide nazad 
u Katmandu a otpad će biti zbrinut 
prema propisima kineske države.  

U medjuvremenu u kampu pe-
njači po povratku nemilice troše svu 
onu, što zaštitnu, što običnu kremu 
koju nisu koristili na visini. Da su to 
radili na vreme ne bi im toliko ispu-
cala lica, usne i ruke. To je prolazno. 

Raspoloženje različito: neki bi 
što pre kući, neki bi da se primaknu 
sledećoj penjačkoj destinaciji i izvide 
teren, ja u šali predlažem prelazak u 
bazni za Čo Oju i uspon na 8.201 m 
visok vrh. U timu bura. Umem ja da 
izgledam ozbiljan u ovakvim trenuci-
ma. U svakom slučaju ovo mesto nije 
više za nas. Hoćemo mesto gde je bar 
malo toplije od perjane vreće na 
minus 15 stepeni.  

Povratak koji nas čeka ide neve-
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rovatnim putem koji je u ko zna kak-
vom stanju. Videćemo. Bilo je pada-
vina ovih dana, a ovi putevi to slabo 
podnose. Priča se o povratku našeg 
tima preko Lase, pa iz nje avionom u 
Katmandu. Oprema će sačekati bolja 
vremena.  

Hrana nam je, ova ekspedicij-
ska, već dosadila. Ko je jeo zna i zaš-
to. Pali burazeru, kokice su zakon! 
Ali ovog puta i mi smo se dosetili. 
Milivoj vadi rezerve za crne dane ti-
pa: gotovo jelo, pašteta, narezak, ri-
ba... Šunka Đuricina je pluskvamper-
fekt. Samo Isi ništa ne smeta. Muka 
nam da ga onako ješnog gledamo. Pa-
daju molbe da misli na sebe, porodicu 
na nas. I luk beli tamani k’o kombajn. 
Goran nam je zaslabio – pokvario je 
stomak, pao je na jedno jaje. Stomak. 
Bolje sad nego na početku. Lečili ga i 
već je bolje. A Hoselito se obrijao! 
Niko nije mogao da ga ubedi da ga 
Bilja ne vidi. Neće čovek neuredan 
da se slika. Milivoj tajno pali cigaru. 
Andora smo iznenadili prilično dob-
rom pitom od bundeva. Sad ne kuka 
kao prošle godine za babinom bunde-
vom. Ili neka nova muka ga muči?  

Ja ih maltretiram. Nema dokoli-
čarenja: provera opreme, pakovanje 
buradi, transportnih vreća i ranaca. 
Azal, naš već provereni kuvar, za 
poslednje veče Šiša Pangme priredio 
malo iznenadjenje: torta sa osam 
svećica (8.000 m). Mi potegli viski. 
Slavlje! Piju i kukaju jer im alkohol 
grize usne. 

Sada se pitam ko će nas, osim 
starih i proverenih podržati. Možda 
neki savez koji nas još nije podržao? 
Pitam se i da li će ovi momci imati 

živaca za još jedno krpljenje pripre-
ma, živaca za neizvesnosti materijal-
ne (novčane) prirode? Ja ih podsećam 
da smo već dokazano izdržljivi. 
Crazy Serbs!  

U vreće i novi smrznuti dan. 
Sanjajte prijatelji da nam je toplo. 
Možda upali. 

 Miodrag Jovović 

 

ИЗЛЕТ НА ЦЕР 

 
У недељу, 24. октобра 2004. 

године наше ПСД ″Вршачка кула″ 
реализовало је једнодневни излет 
нa апланину Цер. 

Планина Цер се налази око 35 
км. југозападно од Шапца. Најви-
ши врх је Шанчина (687 м/нв) који 
је познат и као Косанин град због 
остатка старог града у његовој 
близини. Цела планина је покри-
вена листопадном шумом. Цер је 
издвојен од осталих планина. 
Протеже се дужином од око 20 км, 
док је широк и до 10 км. Богат је 
рудама бакра, сребра, калаја и 
гвожђа. У селима Радовашница и 
Бела Река постоје сумпорне воде, а 
у Слатини извор минералне воде. 

Из Шапца смо отишли да 
обиђемо манастир Каона. Иде се 
магистралним путем до села 
Драгиња, а одатле све до манас-
тира води добар асфалтни пут. 

Манастири су одувек били и 
јесу духовни центри, културна 
средишта и народна зборишта. 
Један од таквих носилаца светости 
је манастир Каона. Највероватније 
је да је настао у 14. веку. Прва 
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црква саграђена на овом месту 
датира из 11. века. Легенда каже да 
је ова светиња задужбина Иконије, 
сестре Милоша Обилића. Први пи-
сани подаци о манастиру датирају 
из 1756. године. Стара црква је 
била мала, зидана каменом. Наши 
преци подизали су манастире у 
славу Божју, а на спасење своје и 
својих потомака, нас. Ми се 
трудимо да на својим путовањима 
увек обиђемо понеки од ових 
светионика који светле кроз векове 
и народу показују пут ка честитом 
и срећном животу. 

Садашња манастирска црква, 
посвећена Светом Архангелу Ми-
хаилу, подигнута је у византијском 
стилу, на темељима старе цркве. 
Зидана је циглом на каменом теме-
љу, у који су узидани сви споме-
ници са монашког гробља које се 
налазило у манастирском кругу. 
Тако, на чудесан начин, у препли-
тању векова, на једној заравни 
усред шуме, у светињи каонској, и 
данас заједно присуствују служењу 
Богу Троједином. Од две малене 
речице које опасају манастир, 
1982. године направљен је рибњак. 
У ћутњи и сведочењу воде, огледа 
се сваког јутра светиња каонска у 
својој ненаметљивој лепоти. Сви 
смо били одушевљени како самим 
манастиром тако и његовим окру-
жењем. Имали смо задовољство да 
присуствујемо венчању у манас-
тирској цркви, што је био заиста 
јединствен догађај. Наши познати 
иконописци Драган Марунић и 
Никола Лубардић ђакон, завршили 
су велики и важан посао – фрес-

кописање цркве. Сав дуборез у 
цркви: иконостас, улазна врата, 
певнице, тронове и остало радио је 
јеромонах Доротеј. Овде се, као ве-
лика светиња, чува делић моштију 
Преподобне мајке Параскеве. 

Одавде смо отишли у чувено 
село Текериш. 

На Церу је, у 1. светском рату, 
вођена чувена битка између српске 
и аустроугарске војске. Нашом вој-
ском је командовао генерал Степа 
Степановић, који је за ту бриљан-
тну победу добио чин војводе. Раз-
бијена аустроугарска војска панич-
но је бежала тражећи спас у Босни. 
До јуче надмени аустријски офици-
ри, бележећи испред српских сеља-
ка, молећиво су питали жене по 
подцерским селима: “кажи стрина 
где је Дрина“. Битка је трајала 
четири дана и то је била прва 
победа савезничких снага у 1. 
светском рату. У Текеришу је 
подигнут монументални споменик 
борцима палим за отаџбину. Ту се 
налази и костурница са сталном 
музејском поставком. Врло љубаз-
на и предусретљива госпођа, кус-
тос музеја, дала нам је велики број 
занимљивих информација. 

Из Текериша смо отишли на 
оближњи Цер. На Церу се, на 
источној страни, налазе остаци 
римског града из 3. века наше ере, 
познатог као Тројански град. Пут 
који иде преко планине пролази 
поред града. На око 30 минута хо-
да од дома налазе се остаци римс-
ког града из 4. века наше ере који 
је познат под називом Косанин 
град. На Церу се налазе и други 
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занимљиви објекти као што су: 
Кулине, остаци римског града 
изнад манастира Радовашнице, на 
северној страни планине; Коњуша, 
остаци византијског града из 4. 
века наше ере, налази се на платоу 
испод  Тројана; манастир Радоваш-
ница и Чокешина, на северној 
страни планине. 

Прво смо отишли у плани-
нарски дом “Липова вода“. Налази 
се на надморској висини од 620 м. 
То је врло леп зидани објекат. У 
приземљу су кухиња, трпезарија, 
друштвена сала, ресторан за 100 
особа и две собе (једна са 11 и дру-
га са 19 кревета). На спрату се на-
лазе 3 трокреветне, 3 двокреветне 
и 3 једнокреветне собе. У монтаж-
ној бараци су још две собе са по 10 
кревета. Укупни капацитет дома 
износи 68 кревета. До дома из Те-
кериша стигли смо за десетак ми-
нута, добрим асфалтним путем. Од 
Шапца до дома има 35 км. Дом 
има струју, воду и купатило. У 
новом делу је централно грејање, а 
у старом пећи на чврсто гориво. 
Власник дома је ПСД “Цер“ из 
Шапца. Ту смо ручали а затим смо 
сви заједно изашли на врх. Након 
тога смо два сата оставили за сло-
бодне шетње и уживање у лепоти 
природе. Мања група је обишла 
археолошки локалитет Косанин 
град. Кратак дан и брз пад сумрака 
приморали су нас да кренемо кући 
иако би још дуго могли да уживамо 
у лепоти ове невелике али питоме 
и занимљиве планине. 

 
Љубан Живковић 

ЗАШТО СУ ДАВНО СВЕ 

РОМАНТИЧНЕ ВИЛЕ 

ПОБЕГЛЕ СА ФРУШКЕ ГОРЕ 

Питомо делује војвођанска 
планина Фрушка гора, али зна она 
да буде и дивља. Нарочито зими, 
када ветрови задувају, па се и 
укрсте. Тада изнад сремског села 
Буковца, на потезу званом Селиш-
те, све мрзне. А баш су се ту насе-
љавале прве породице из Србије и 
у земуницама живеле. Тај плато ве-
ковима је био поприште страдања 
и борбе за опстанак људи на овим 
просторима. Одатле се види део 
Бачке ка северу, али и истоку. 
Видик пуца и до Баната, када је 
време чисто, како кажу Сремци. 

Књиге староставне веле да су 
се људи досељавали овде и 1526, 
када је Петроварадинска тврђава 
пала под турску власт. С временом 
је настало село. Селиште је посто-
јало давно. Ископани алат, цигле и 
задржани називи доказују да је на-
сељено и пре турске владавине. 
Потом су људи почели да се спу-
штају ка северу, а највише у 17. ве-
ку, ближе Петроварадину и Сремс-
ким Карловцима, који се налазе 
источно и Сремској Каменици, 
северозападно. 

Западно од Селишта, у шуми, 
налази се извор с питком и хлад-
ном водом. Спомиње се још у рим-
ско доба, да окрепљује и лечи. Над 
извором је давне 1828. године по-
дигнут зидани и шиндром покри-
вени чардак. Испред њега био је 
велики крст. Ово место зове се 
Вилина водица. Смештено је на не-



PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE  
 

PUTNIK broj 48  JANUAR  2005.  
 

P
ag

e3
1 

великој заравни, а прилаз до њега 
је помало мистичан – уском криву-
давом и веома стрмом стазом. 
Стара букова, јасенова и липова 
дебла стварају сене са свих страна. 
Зраци сунца овде опчињавају, 
мешају се боје. То место одише 
миром и буди лепе жеље и сећања. 

Ту, на Вилиним водицама, 
Буковчани су редовно приређивали 
ђурђевданске уранке, пекли јаганце 
и растеривали мамурлук од срем-
ских теревенки. Долазили су на 
излете и народне забаве, којима су 
присуствовали и Карловчани, Пет-
роварадинци, Новосађани и људи 
из удаљених места. 

Легенда о лековитости воде са 
извора Вилина водица преноше-на 
су поколењима. Прича се о ро-
мантичним вилама, њиховим ноћ-
ним играма и исцељенима болес-
них. Мајке су доносиле, уочи Ђур-
ђевдана, оболелу децу и купале их 
у тој води, спавајући и чекајући 
дан великог празника. Старији бо-
лесници у извор су бацали новчиће 
намењене православној цркви. 
Причало се да су многи видели ви-
ле на летећим кочијама како дола-
зе из правца Буковца, долином, 
омамљују песмом и засењују лепо-
том. Оне су лечиле болесне. 

Извор Вилина водица никада 
не пресушује, па ни данас, кад чар-
дака више нема. Уништен је. Оста-
ли су само стари темељи, а неко је 
и цев из које је вода у млазу текла 
одсекао и покушао да затвори. 
Није се извор дао. Пронашао је 
други пут и цури ли цури. 

М. Павловић 

ЗЕВСОВ ГНЕВ 

 
Облаци над Олимпом створи-

ше породицу од 12 богова, коју 
предводи Зевс. И уверих се, збиља 
је то митолошка планина. 

Од платоа Приониа, на 1.100 
метара, у планину се може само 
пешице. Стаза уређена, води право 
до дома  “Стилиос  Агапитос “, на 
2.100 м. У дому ред и мир, који се 
морају поштовати, као и свуда на 
Олимпу. Брање цвећа – забрањено, 
а овде расту 23 биљке које се могу 
наћи само ту; хватање лептира – 
такође. Сачувај боже да неко запа-
ли ватру! На то се надовезује пра-
вила понашања у дому: у ципелама 
се не улази у просторије (осим до 
рецепције, где су ормарићи са 
папучама), у 22 сата се гаси светло, 
забрањени су употреба примуса и 
изношење ђебади из собе ... Али, 
зато је све чисто, уредно. Смештај 
у павиљонима, па дом предвече на-
ликује конацима неког манастира. 
са терасе је доживљај посматрати 
излазак сунца, како израња из 
мора. Лежајеви су с мадрацима, 
јастука и ћебади има довољно. 

Сутрадан крећемо ка Скали 
(2.866 м) и Сколију (2.911 м). Дан 
освануо сунчан. Сунце рано упек-
ло. Крај камене стазе тражимо 
хлад. Који гутљај воде и  сушене 
киселе јабуке су нам освежење. 

Почиње хладан ветар. Не 
престаје. Навлачимо кабанице, је-
дино што смо понели за заштиту. 
Стена Митикаса (2917 м) пред на-
ма, али нећемо се на највиши врх 
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Олимпа пењати – време се мути. 
Одмор на Скали, па пут Ско-

лија – није далеко. Облаци куљају 
кроз просеке стена. На врху смо! А 
у повратку ... 

У даљини загрми. Помислих: 
“Ево, Зевс нам се јавља.” Недуго 
затим, снажан блесак муње и удар 
грома у близини. И почиње пљу-
сак. На чистини смо, немамо куд. 
Улазимо у појас првог растиња на 
висини. Трчали смо по влажном 
камењу и корењу дрвећа, ка дому. 
Знам да је близу, али никако да га 
угледамо. Зевс се огласио још 
неколико пута, али издалека. Под 
пљуском улећемо у дом. “Тhe beans 
soup, please “. наручујем. 
Окрепљење је неопходно. 

Тутњао је још десетак минута, 
па стао. Грануло сунце – идила. 
Одједном, улазимо у облак. Није 
Олимп бадава планина богова. 

 

Сања Штефан 
 

KRENI PO ZDRAVLJE, 

PLANINA ZOVE . . . 

Ovako Nada Damjanović svojom 
pesmom poziva planinare. A list 
''Dnevnik'' je, pre 22 godine, pozvao 
ljubitelje prirode da, u organizaciji 
Planinarsko-smučarskog društva ''Že-
lezničar'' krenu nedeljom u prirodu. 
Prvi put je to bilo u nedelju, 14. 
novembra 1982. godine, i od tada 
svake nedelje do danas. 

U nedelju, 14. novembra 2004. 
godine, u Planinarskom domu ''Želez-
ničar'' na Popovici, uz jubilej, među 

učesnicima pešačenja sprovedena je 
anketa, sa ciljem da oni daju svoje 
viđenje budućih nedeljnih izleta 
akcije ''Pešačimo u prirodi''. 

Predlozi, kao i struktura učesni-
ka, bili su vrlo šaroliki - jedni predla-
žu kraće i lakše pešačke ture, drugi 
duže, čak i dvodnevne. Tu su i pred-
lozi za obilazak fruškogorskih manas-
tira, jezera, banja, vodopada, udalje-
nijih (zapadnih) delova Fruške gore 
... Bilo je i predloga za odlazak na 
visoke planine u zemlji i inostranstvu. 
Većina hvali akciju, uz lepe želje za 
budući rad. 

Posle pažljive analize svih pris-
pelih komentara i predloga, treba reći 
da će program ''Pešačimo u prirodi'' i 
dalje zadržati svoju osnovnu koncep-
ciju da se izleti organizuju svake ne-
delje, po pravilu drugom stazom, sa 
drugim vodičem, kao i da staza bude 
primerena učesnicima sa osrednjom 
kondicijom. Izleti će biti planirani 
tako da finansijski ne opterete učes-
nike, a biće obogaćeni posetama ma-
nastirima, muzejima, izletištima, pla-
ninarskim domovima, prikladnim pri-
redbama, sportskim takmičenjima i sl. 
I dalje će biti aktuelne ''zimska'' i 
''letnja'' šema - zimi bliže domovima i 
prevozu, a leti pored reka i jezera. 
Vodiči će obaveštavati učesnike o 
dužini i težini staze, mogućnostima 
skraćivanja staze, znamenitostima po-
red kojih se prolazi, a posebnu pažnju 
će posvetiti novim učesnicima. 

Naravno, organizatori akcije 
''Pešačimo u prirodi'' nisu ''gluvi'' za 
sugestije koje stižu od učesnika, ali 
uz dobre predloge očekuju i ljude 
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koji će se prihvatiti realizacije ovih 
predloga. 

Na kraju, prihvatimo poziv koji u 
stihu upućuje Dobrica Erić: 

Ako želiš da te prati sreća, 
budi češće u društvu drveća. 
Kad izgubiš upornost i volju, 
sastani se sa cvećem u polju. 
. . . . . . . . . . . . . .  
I videćeš, vedriji i mlađi, 

koliko će ti život biti slađi.  

Sekretarijat za zaštitu životne 
sredine grada Novog Sada uvrstio je 
akciju ''Pešačimo u prirodi'' u 
program zaštite i unapređenja životne 
sredine i finansijski je pomaže. 

U 2005. godini napunićemo 23 
godine neprekidnog organizovanja 
nedeljnih šetnji. Svima hvala na 
dosadašnjoj saradnji. 

 

 Milivoj Kiždobranski  
  

ПСД ″БОРКОВАЦ″, Рума 

у 2004. години 

 

Чујем, људи кажу да смо мало 
али веома занимљиво друштво, са 
лепим чланством и богатом плани-
нарском понесеношћу, које се у 
тешкој деценији опште оскудице и 
ограничења свих врста одржало и 
опстало, потврдивши улогу пла-
нинарства као ″највише школе 
оптимизма″. 

Ћутим, и мислим, можда су у 
праву, а можда и нису. Можда нас 
је Друштво заробило једном за 
свагда и у потпуности, жељом да 
ходамо планинама када се у про-

леће разбехарају воћњаци, када се 
на стазама кроз високе крошње 
пробијају сунчеви зраци, правећи 
веселе шаре по простирци цвећа, 
папрати и борових иглица. Или 
зими, кад мало ојужи и окопни, па 
се Фрушком Гором рашири тепих 
од висибаба, кукурека и зелене 
кострике са јарко црвеним бобица-
ма. Или, кроз магле и снегове, лет-
ње олује и њихове смираје до ви-
дика и врхова када срце куца сре-
ћом и задовољством а поглед сеже 
у недоглед. 

″Јесен стиже дуњо моја″- сви-
ма познат стих са много асоција-
ција, подсетио ме је да и ове вече-
ри треба да имам улогу хроничара 
најзначајнијих догађаја у активнос-
тима Друштва у претходној 
години. Да се подсетимо шта је 
урађено: 
- март 2004. Пролећни сусрет 
планинара на Фрушкој Гори, 15 
учесника; 
- април, Венчац-Букуља, удружила 
су се три друштва: румско, иришко 
и врдничко, 150 планинара; 
мај, Фрушкогорси маратон, 150 
учесника; 
- мај, Фрушка Гора, Црвени чот-
Летенка, 40 планинара; 
- мај, Ђурђевдански уранак, 
Фрушка Гора, 4 планинара, 
- јун, Рудник, 35 планинара; 
- јун, Украјина-Карпати, 3 
планинарке; 
- август, Триглав, 3 планинара; 
- август, Табор планинара Србије, 
Сопотница, 13 планинара; 
- август, Цер, два друштва, румско 
и иришко, 50 планинара; 
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- септембар, Каблар и Рајац, 20 
учесника; 
- септембар, Мироч, акција више 
друштава из: Руме, Врдника, 
Београда и Ваљева, 50 планинара; 
- септембар, Олимп, 1 планинар; 
- септембар, освојен је врх 
Шишапангма висине 8.012 м на 
Хималајима. Један од учесника 
експедиције био је и 
најистакнутији и најпознатији члан 
Друштва Горан Ферлан. 

Свему што је речено додајем 
и активности пешачења по Фруш-
кој Гори групе најистрајнијих на-
ших чланова који годинама, и зими 
и лети, недељом а понекад и рад-
ним даном крстаре њеним долина-
ма, стазама, шумом, препознавају-
ћи распутнице које их воде у свако 
доба године до другачијих видика, 
лепота и погледа. Никад им није 
доста и немогуће је чути да се туже 
на монотонију и досаду, као да 
потврђују изреку: ″Лепота планине 
је велика, још је већа ако је 
поделиш са онима које волиш″. 

   

 Живка Контић,  
 

USPON  NA  KOM - BUGARSKI 

 
Mi, u Crnoj Gori, u blizini 

granice sa Albanijom, imamo planinu 
Kom. Obzirom da planina ima dva 
skoro podjednako visoka vrha preko 
2500 metara, jedan nazivamo Kučki 
Kom, a drugi Vasojevićki Kom. 

Dosta daleko, u Bugarskoj na 
planini Balkan, ili kako je mi češće 
nazivamo Stara planina, nalazi se vrh 

koji se takođe zove Kom. Ovaj bu-
garski Kom je visok 2016 metara i je-
dan kilometar je udaljen od srpsko-
bugarske granice i našeg vrha Sreb-
rna glava visokog 1917 metara. I još 
jedna zanimljivost- i Bugari imaju vi-
še Komova. Oni ih imaju tri i sva tri 
su u neposrednoj blizini. To su Mali 
Kom i Srednji Kom visoki oko 2000 
metara i Kom sa svojih 2116 metara! 

Kako doći do bugarskog Koma? 
Pa, dosta lako. Treba ići do Sofije, a 
potom krenuti na sever ka Kostinbro-
du i Petrohanskom prevoju 1440 m 
na planini Balkan. Tu se na udalje-
nosti od samo 15 minuta hoda nalazi 
planinarski dom, hiža Petrohan, gde 
se može prenoćiti. Udaljenost od So-
fije je 62 km. Sa prevoja treba nasta-
viti grebenom ka zapadu, stalno uzb-
rdo, markiranom stazom, najpre na 
Mali, pa Srednji i konačno na Kom. 
Ceo ovaj put se može preći za 4 časa. 

Sve vreme se ide zaobljenim 
grebenom sa prelepim vidicima na 
sve strane. Na vrhu Koma nalazi se 
metalna piramida, a neporedno pored 
nje je mermerni spomenik sa uklesa-
nim likom pesnika Ivana Vazova. 
Ovaj vrh mu je za života bilo omilje-
no mesto za uživanje, jer su vidici na 
sve strane prekrasni. 

Drugi način za dolazak do 
Koma je malo duži, ali i romantičniji. 
Ide se najpre do Zaječara. Tu se kod 
Vrške čuke prelazi u Bugarsku. Zatim 
se nastavlja na jug obroncima Stare 
planine (Balkana) pored Rakovice do 
Belogradčika. Tu se svakako mora 
zaustaviti, jer je Belogradčik muzej 
na otvorenom prostoru. Oko njega su 
fantastične stene koje je priroda 
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izvajala. Toliko su neobične i monu-
mentalne da se čoveku stalno nameće 
poređenje sa Kapadokijom u Turskoj. 
(Kapadokija je svetski priznata vred-
nost, a stene Belogradčika joj ni malo 
ne odstupaju, iako su nešto drugačije, 
ali svakako neponovljive, a skoro ne-
poznate.) Ove “Belogradčiške skali” 
se prostiru u dužini od 30 km, sa tako 
izvajanim ogromnim stubovima, tor-
njevima, glavutcima kakve ni najmaš-
tovitiji vajar nebi bio u stanju da 
smisli. 

Od Belogradčika se nastavlja i 
dalje ka jugu preko Montane sve do 
Berkovice. Od Berkovice treba uskim 
asfaltom sa puno krivina popeti se do 
planinarskog doma, hiže Kom. Uda-
ljenost od Berkovice je 14 km. Ovaj 
dom je na visini od 1540 metara. Ima 
160 kreveta, tekuću vodu, kupatila, 
centralno grejanje, restoran. U blizini 
je i ski staza sa liftom. Ako se nastavi 
putem, koji dalje nije asfaltiran, posle 
samo 1,5 km stiže se do starog doma 
pod Komom. Ovaj dom je takođe na 
sprat. Znatno je manjeg kapaciteta, 
oko 70 ležaja, ali ima hladan izvor 
pored doma i nalazi se na 1620 
metara nad morem. Od jednog i 
drugog doma postoji markirana 
planinarska staza na vrh Kom. Od 
velikog, nižeg doma do vrha ima 2 
sata hoda, a od gornjeg, starog ima 
samo 1,5 sat do vrha. Najpre se ide 
dosta strmo kroz crnogoričnu šumu 
do pred izlazak na greben. Do 
grebena od starog, višeg, doma treba 
oko jedan sat pešačenja. Na greben se 
izlazi između Malog i Srednjeg 
Koma, odatle se, desno na zapad, za 
pola sata stiže na vrh Koma.  

Sve planinarske staze su tako 
dobro i jasno markirane da svako i ko 
ide prvi put može lako da se snađe i 
orijentiše, pogotovo što sve piše 
ćirilicom! 

 Aleksandar Damjanović 

 

ПЕЛИСТЕР 

 

Дуг је пут до Македоније, али 
вреди се упутити “тамо где сунце 
вечно сја“. Одлазе наши планинари 
на њене висове: Кораб, Солунску 
главу, Пелистер, Кајмакчалан ... 
Обиђу успут Скопље, Охрид, 
Битољ ... 

Зрењанински “Железничар“ и 
новосадски “Нафташ“ организова-
ли су одлазак на Пелистер. Септем-
барско јутро. Воз клопара Пелаго-
нијом, пространом равницом југа 
Македоније. Свуда наоколо сува 
трава и магарци, и пуно сунца. На 
окнима и доврацима кућа висе вен-
ци црвене паприке, на пољима 
дуван. Стари град Битола, с погле-
дом на Пелистер. Широки сокак с 
оријенталним кућама, улица старих 
заната, сахат-кула, две џамије, црк-
ва св. Димитрија, Хераклија с рим-
ским ископинама. Била је то тек 
блиц посета овом занимљивом 
граду. 

Национални парк Пелистер, 
на планини Баби, с највишим 
врхом Пелистером (2633 м), десет 
километара је удаљен од Битоља. 
Листопадне шуме и црногорица, а 
међу њом – молика, високи бор с 
трокраким и четворокраким чети-
нама. Откривена је баш овде и 
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много је има, од једногодишњих до 
огромних, богато разгранатих, ста-
рих око 80 година. Међу њом смес-
тио се планинарски дом “Копан-
ки“. 

До врха воде три стазе: гре-
беном – каменита, најкраћа и нај-
тежа, кроз шуму – најлепша, и 
шумским путем – ненапорна, али 
дугачка и досадна. Пелистер је 
пример лепо уређеног националног 
парка. Наишли смо на извор који 
има кућицу с каменим кровом. 
Чесма је издубљен комад балвана, 
одакле вода левком понире. Дрве-
ни мостови, надстрешнице с клупа-
ма, крај пута издубљена дебла – 
корпе за смеће. Примера је много. 

Потоци тихо ћућоре, неки 
падају у каскадама. Извори с 
окрепљујућом водом, здрава шума, 
крај стазе даждевњак – знак да смо 
у ненарушеној природи. Камене 
реке, глечерима створене – бујице 
оштрих, неправилних громада. 

Облаци непрестано плове. 
Кишни и троми, ношени јаким 
ветром, изручују кишу, па лед. При 
врху магла. Стижемо до циља. Гре-
јемо се у метеоролошкој станици и 
крепимо чајем, овога пута ускраће-
ни за поглед који се за лепог вре-
мена одавде пружа: на истоку Пе-
лагонијска котлина и Кајмакчалан, 
а на западу Преспанско језеро и 
Галичица. 

Бујица тече шумским путем с 
висина Пелистера. Зна тачно где ће 
скренути са стазе, у шуму. Имају 
потоци свој пут. 

Вече проводимо с домаћини-
ма из Велеса, уз песму и добра ма-

кедонска вина. Растали смо се с 
обећањем: видимо се ускоро. И 
видели смо се. 

 

Сања Штефан 

 

ANDOR LUHOVIĆ 

  

 
 

Kada su pre više od deset godi-
na novinari upitali,Andora Luhovića, 
tada učenika četvrtog razreda 
osnovne škole u Subotici, šta mu je 
cilj u planinarstvu, odgovor je bio 
veoma jasan i konkretan: da se popne 
na Mont Everest, najviši vrh na svetu. 
Novinar je sa osmehom tu izjavu 
uzeo kao šalu. Ipak, nije bio u pravu. 
U 21. godini života, kao četvrti čovek 
iz Vojvodine Andor Luhović je 
zakoračio na vrh visok preko 7000 
metara, Himalajski vrh Barunce 
7.129 metara. Sa 22 je bio na vrhu 
Šiša Pangma, visokom 8.012 metara. 
Andor je momak finih manira, 
izrazito sportske građe i posebnog 
šarma. Poštuje rad, red i disciplinu, 
uz maksimalno uvažavanje svih 
svojih kolega. Po prirodi je optimista, 
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uvek je vedar i raspoložen. Kolege 
vole da sarađuju sa njim i redovno 
hvale njegov profesionalizam u radu i 
to ne iz uobičajene kurtoazije. 
Kako bi opisao sebe? 
- Čini mi se da ne pripadam ovom 

vremenu i prostoru, već nekom 
drugom. Duhovna strana mi je 
jača od materijalne, ona druga me 
prosto ne zanima. U alpinizmu, 
mislim da se nalazi cela moja 
ličnost, originilnost, to što me 
možda izdvaja od ostalih. Život je 
postao čudan, ljudi obično da bi 
pokazali svoj status investiraju u 
odeću, džipove i stanove. Retko 
ko investira u decu. Imao sam 
sreće da me roditelji podržavaju u 
svim mojim idejama, pa i u 
alpinizmu. Voleo bih kad bi 
mogao jednog dana da im se 
odužim. 

Planinarski počeci? 
- Za razliku od drugih klinaca, koji 

su se igrali sa drvenim vozićem i 
kamiončićima, baba me je povela 
na planinu kada sam imao nešto 
više od dve godine. Rado se 
prisećam tih dečijih dana u 
kojima je planinski vazduh počeo 
da mi se uvlači u nozdrve. Sa 
deset godina mučili su me mnogi 
nemiri koji su primereni tom 
uzrastu,  dao sam sve od sebe da 
se dokažem. Iskrao sam se od 
grupe i sam se penjao na Babin 
zub na Staroj planini. Fasciniran 
tim penjanjem, počinjem sve više 
da naginjem ka onom 
ekstremnijem delu, ka alpinizmu.  

Šta je potrebno da bi mlad čovek 
uspeo u alpinizmu? 

- Alpinizam prestavlja način 
mišljenja i stil života. Iako se za 
penjanje koriste svi mišići tela, 
obično se misli da su za penjanje 
potrebni jaki momci koji mesece 
provode u teretani. Najvažniji je 
bistar um. Energija alpinista 
dolazi iz glave. Potrebno je puno 
mukotrpnog rada i odricanja, 
istinske posvećenosti, ogromno 
strpljenje, upornost i entuzijazam.  

Ali, u alpinizmu se lako gine. 
- Posebno je važno kad adrenalin 

dostiže viši podeok da se 
obuzdaš. Moraš imati jaku 
koncentraciju i sposobnost da 
donosiš brzo odluku. Ne samo u 
vanrednim situacijama, već stalno 
mora postojati koordinirani rad sa 
čitavim timom. Tada je rizik od 
tragedije sveden na minimum. 
Ipak dešavaju se tragedije, kada 
se alpinista opusti i smatra da je 
najteže za njim. U planini moraš 
stalno biti na oprezu. 

Prva ekspedicija? 
- Rezeltat moje prve ekspedicije, sa 

kojom sam krenuo na najviši vrh 
Evrope Zapadni Elbrus, bio je 
razočaravajući. Iako sam se trudio 
da se dobro pripremim za tu 
ekspediciju, napravio sam mnogo 
grešaka. Uveren u svoje 
mogućnosti, na Kavkaz sam 
otišao samo s jednim ciljem, da 
jurnem na vrh. Nije ni čudo što mi 
nije bilo dobro, što sam ostao bez 
daha, što sam se gotovo 
onesvestio. Psihički nisam bio 
dobro pripremljen. Naravno da bi 
voleo da sam stigao do vrha, ali  
nisam osećao zavist što su ostali 
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moji drugari do njega stigli. 
Ekspedicija Everest 2006? 
- Ideja i plan su bili originalni, ali 

zbog svoje mladosti u početku 
nisam bio preterano ambiciozan. 
Smatrao sam da je to avangardna 
ekspedicija, da se neće razlikovati 
puno od dosadašnjih, i da meni 
preostaje i dalje da maštam. Neke 
stvari su se sada, međutim, 
poklopile. Iako sam puno mlađi 
od ostalih članova ekspedicije, 
puno smo razgovarali. Prvi put je 
neko zatražio moje mišljenje. Prvi 
put sam naišao na razumevanje i 
dobio bezrezervnu podršku. 
Shvatio sam da je ova ekspedicija 
mnogo drugačija od ostalih i da se 
moje ideje podudaraju sa 
zamislima ostalih. Više nije bilo 
dvoumljenja, moje ambicije su 
porasle. Uz zrelost i iskustvo 
drugih članova ekspedicije, uz 
moju mladost, uz kompromis i 
dobru organizaciju, uz naravno 
neophodnu sreću, realno je 
očekivati da zamisao sprovedemo 
u delo. 

Kako je bilo na Kilimandžaru 2002? 
- Kilimandžaro je jedna lepa 

vulkanska planina: visoka, a 
tehnički nije teška. To mnoge 
prevari pa tek svaki četvrti koji 
krene na vrh stigne do njega. Mi 
ga nismo potcenili i preduzeli 
smo sve što je potrebno. Imali 
smo nosače, kuvara i lagan tempo. 
Zato smo stajali na Uhuru piku 
(5.896 m), najvišem delu kratera 
Kibo. To je bio moj visinski 
rekord. Sve ostalo je kao u bajci. 
Prašuma, savana, pustinja, 

majmuni, slonovi, lavovi i puna 
korpa egzotičnog voća. 

Kakav je osećaj na Himalajima? 
- Himalaji su večni izazov i velika 

inspiracija alpinista. Planina čiji 
su vrhovi najviši na našoj planeti. 
Osećao sam se nemoćnim pred 
tim divom. Bilo je to dragoceno 
iskustvo za mene i prava lekcija 
skromnosti. Ostvario sam svoje 
dečačke snove i video kako sve to 
funkcioniše. Proživeo sam 
nezaboravne trenutke i ostaće mi 
lepa uspomena.  

Kako je bilo na 7.129 metara na vrhu 
Baruncea? 
- Kad sam stigao na vrh bacio sam 

ranac s leđa i seo na njega. Nisam 
osećao ni radost ni oduševljenje. 
Osećao sam olakšanje. Teško se 
penjati kad nema kiseonika, a pri 
tom je greben koji vodi do vrha 
strm i pokriven snegom i ledom. 

Šta ti je bilo najteže na Himalajima? 
- Čudno sam se osećao kad sam 

ulazio u avion za Luklu, kada smo 
kretali ka obroncima Himalajima. 
Ta scena me je podsećala na film 
o Rambou. On kreće u 
nepoznatom pravcu gde ima samo 
dve mogućnosti, ako uspe da 
pobedi – preživeće, u suprotnom 
će umreti. Takav je i mene osećaj 
proganjao.  

Na vrh Šiša Pangmu popeo si se bez 
dodatnog kiseonika. 
- Visine od preko 8.000 metara se 

nazivaju zona smrti. U njoj ima 
svega 25 odsto kiseonika u 
vazduhu u odnosu na nivo mora. 
Na vrh sam krenuo sa maskom i 
dodatnom bocom kiseonika. Ali, 
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već posle nekoliko koraka, maska 
je počela da me guši. Ona zahteva 
određeni ritam disanja koji ja 
nisam savladao. Skinuo sam je i 
do vrha sam išao bez dodatnog 
kiseonika iz boce. Kada sam 
stigao na vrh, kleknuo sam na 
kolena i nekoliko minuta sam bio 
kao u bunilu. Borio sam se da 
dođem do daha. Kasnije mi je 
lakše bilo, ali sve sam usporeno 
radio. 

Kako je biti najmlađi član 
ekspedicije? 
- Puno je pozitivne energije među 

članovima ekspedicije. Niko u 
timu nije precenjen ni potcenjen, 
već svako ima svoj deo zadatka i 
odgovornosti. Čak imam dodatnu 
odgovornost i obavezu, shodno 
svojim godinama da maksimalno 
doprinesem ne samo snagom 
svoga tela, već mladalačkim 
duhom u ostvarivanju naših 
namera.  

Na koji način se obezbeđuje novca za 
ekspediciju? 
- Naravno da na ovakvim ekspe-

dicijama ne može učestvovati od 
tankog porodičnog budžeta. 
Obezbeđivanje sredstva je sva-
kodnevna bitka i noćna mora. I na 
Zapadu samo za najbolje projekte 
mogu se naći sredstva. U početku 
kucaš na svačija vrata, korististiš 
poznastva i poslovne partnere 
roditelja i prijatelja. Sada je već 
malo lakše, ljudi me prepoznaju u 
Subotici i kažu: “ovo je naš 
Himalajac”. Sada se sve više ljudi 
dobre volje sami javljaju.  

 

Čime te planina najviše privlači? 
- Ni danas, posle mnogo godina 

kako je ljudska noga zakoračila 
na planinu obični ljudi ne vide 
smisao i značaj penjanja po 
planinama. Meni predstavlja  
pronalaženje unutrašnjeg mira. 
Jedino kada sam na planini 
uspevam da se potpuno iščupam 
iz konteksa u kojem živim, da se 
osetim vanvremeno i vanpros-
torno i da se posvetim svetu koji 
me duhovno ispunjava. 

Šta je za tebe uspeh? 
- Alpinisti kod nas još uvek ne 

može da bude junak sportske 
scene, kao neki sportista iz 
sportova koji imaju veliku 
medijsku pratnju. Uspeh ili slava 
je u suštini reletivna i subjektivna 
stvar. Primetio sam da šta god 
negde da izgovorim, ljudi mere 
svaku moju reč, a to je već znak 
da radim nešto što zaokuplja 
pažnju. Taman posla kada bi mi 
se neko divio - ali lepa reč, 
iskrena čestitka ili želja, puno mi 
znače.   

Šta dalje? 
- Teško da postoji čovek koji će 

reći da je zadovoljan postignutim. 
Uveren sam da sam tek na 
početku i da ima još puno toga što 
treba da naučim. Jedino što želim, 
jeste da se ovim sportom bavim 
do kraja života. U martu 2005. 
godine, ako bude sve kako je 
planirano, trebalo bi da krenem na 
najviši vrh sveta Mont Everest 
visok 8.848 metara. 

 
Milivoj Erdeljan 
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ŠESTICA U JANUARU 

Na Borskom Stolu je od 8. do 13. januara 2005. boravila ekipa planinara i 
alpinista u organizaciji Komisije za alpinizam PSSV. Grupu su činili članovi PK 
''Spartak'' iz Subotice pojačani pojedincima iz Bačke Topole i Kanjiže, ukupno 26 
entuzijasta. Nakon prevoza železnicom od Subotice do Bora i autobusom do 
prevoja Cepe, ponoćno pešačenje do pl.doma ''Stol'' je pedstavljalo prijatnu 
rekreaciju. Zvezdano nebo je obećavalo prijatne dane na planini. 

Tokom narednih dana planinari su osvojili najviše vrhove okolnih planina. 
Jedan za drugim ispenjani su Veliki krš (1148 m), Stol - kroz X jarugu (1156 m), 
Deli Jovan (1137 m) i niži vrhovi u neposrednoj okolini doma. 

Alpinistički podmladak (njih 11) je penjao 3 sportske smeri na Velikom i 
Malom Stolu, kao i smer ''Direktna jaruga'' na Velikom stolu. Njih tek čeka 
pohađanje alpinističkog tečaja. Alpinisti predvođeni Viktorom Štajnfeldom su 
penjali sledeće smeri: 

 
naziv smeri imena penjača ocena težine 

Borkova Dejan Bogdanović (Bor), Mirko Kujundžić 5+ 
Kroz okno Viktor Štajnfeld, Radoslav Nikolić, silaz, solo 1-2 
Borkova Viktor Štajnfeld, Stevan Todorović 5+ 
Peđina Mirko Kujundžić, Stevan Todorović 4 
Borska Damjan Bogdanović (Bor), Mirko Kujundžić 4 

Direktna jaruga Mirko Kujundžić, otpenjavanje 2-3 
Planika Viktor Štajnfeld, Stevan Todorović 6 

JNA Mirko Kujundžić, Damjan Vasić(Bor) 5+ 
Direktna jaruga Viktor Štajnfeld, Radoslav Nikolić, Stevan 

Todorović, Mirić Danilo, Enes Sulejmanović, 
Andrea Tot, Iso Planić 

2-3 

Borska Viktor Štajnfeld,Stevan Todorović, Radoslav 
Nikolić  

4 

Kroz okno Viktor Štajnfeld, Stevan Todorović, Radoslav 
Nikolić, silaz, solo 

1-2 

X jaruga 22 planinara, fiksno uže 1 
Ne računajući X jarugu ispenjano je 26 čovek-smeri. S obzirom na niske 

temperature zbog kojih su se prsti na rukama smrzavali i na to da se za penjanje 
zbog snega i leda nisu mogle koristiti patike za penjanje ''penjačice'' ovaj postignut 
rezultat se može smatrati uspehom. Kada rešimo problem nedostatka opreme, 
rezultati će biti još bolji. Zahvaljujemo se na razumevanju i pomoći 
ŽPSD''Zrenjanin'' i domaćinima iz Bora. 

Iso Planić  


