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BODOVANJE ZA TAKMIČENJE 

NAJPLANINAR 

 
Nova verzija  pravila za 

takmičenje Najplaninar se primenjuje 
nekoliko godina. Pošto je većina 
učesnika primenjuje ispravno 
verovatno je jasna svima. No, 
pogledaćemo  detaljnije kako je treba 
koristiti. 

Nije toliko bitna podela na 
Hobi, Visokogorci, Ekspedicije. 
Bodovi svakog učesnika se sabiraju, 
bez obzira na tu podelu. Mogu da se 
pojave problemi o podacima za 
visinu vrhova koji su na granici, npr. 
oko 2000, oko 2500, oko 4000 m. 
Ranije je bilo i rasprave o visini 
Akonakagve- da li je visoka preko 
7000 m. Pošto je Internet dostupan 
svima prihvatićemo podatke iz 
Wikipedije, Summit Posta.   

Pogledajmo računanje bodova. 
Pri tome se koriste Napomene koje 
važe za sve. To znači i za kategorije 
Hobi, Visokogorci, Ekspedicije i za 
kategorije prema starosti takmičara. 

Pomoću Napomene 1 je olak-
šano računanje bodova za svaki vrh 
jer više nema množenje sa koeficijen-
tima kao što su pre bili 0,07 i slično.  

Napomena 2 se odnosi na 
lokalne vrhove. Detaljnije je to 
definisano i na sajtu 
www.planinari.org.rs.  

Napomena 3 je ograničila 
bekrajno patroliranje po Fruškoj 
Gori, Vršačkim planinama a i u 
blizini viših vrhova. Napomena 4 ide 
zajedno sa prethodnom. U protivnom, 
bilo bi moguće da neko pređe 5 

vrhova na  Fruškoj Gori ili Vršačkim 
planinama pa da bude kao da se 
ispenjao na npr. Bobotov Kuk. Isto 
tako ne može neko da ide danima na 
isti vrh tj više puta uzastopce. 

Napomena 5 dopušta da se 
nasuprot Napomeni 4 računaju vrhovi 
koji su na putu za glavni, najviši vrh 
tokom istog uspona. Uslov je da 
vrhovi budu međusobno udaljeni i 
iste kategorije. Tako, ne računaju se 
za ovo takmičenje, na primer, vrhovi 
istovremeno Kutelo 1 i Kutelo 2 na 
Pirinu.  

Za vrhove iz Srbije važe podaci 
iz knjige Ise Planića «Planinski 
vrhovi Srbije». Priznaju se podaci iz 
pisanih izveštaja planinarskih 
društava ili objavljenih na sajtu 
planinarskog društva koje je bilo 
organizator ili PSSV, PSS i sajtu 
Staze i Bogaze. Ne priznaju se 
vidikovci, livade, jezera, planinarski 
domovi, naselja i slično. 

Računa se visina vrha sa neke 
planine. Dešava se da neki zamene 
planinu sa vrhom a neki ni ne znaju 
na kojoj su planini bili.  

Napomena 7 ima najviše uslova: 
7a, 7b, 7c. Osnova je tačka od koje 
počinje uspon na vrh. Zavisno od 
toga da li se bar jedan učesnik popeo 
na vrh i koliko je takmičar postigao, 
važi sledeće: 
Ako mu je ostalo manje od 10 % do 
vrha, priznaje se 60 % bodova.  Za 
manje od 50 % do vrha priznaje se 30 
% bodova za taj vrh. Kad se popne 
10 % visine iznad tačke odakle 
počinje uspon na vrh dobije 10 % 
bodova za taj vrh. 
Svi učesnici su podeljeni prema 
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starosti i polu na juniore, juniorke, 
seniore, seniorke, veterane i 
veteranke. Zato je bitno da se 
pravilno i potpuno ispune obrasci za 
takmičenje. Neka planinarska društva 
su napravila obrasce po ugledu na 
obrazac PSSV ali izostavljaju 
označavanje kategorije ili ne pišu 
godinu rođenja takmičara. 

Za pojedince važe tako 
izračunati bodovi. Kad se pravi lista 
uspeha planinarskih društava 
određuju se poeni. Tu mnogi greše i 
ne učestvuju jer se uplaše onih koji 
imaju puno vrhova sa velikim 
visinama. Svako ko se prijavi dobija 
poene za svoje planinarsko društvo. 
Liste se za tih 6 kategorija prave tako 
da poslednji na listi prema bodovima 
dobija 1 poen, pretposlednji 2 i tako 
redom. Prvi na toj listi dobija toliko 
bodova koliko ima učesnika u toj 
kategoriji. Ako ima 45 učesnika prvi 
dobija 45 poena. Za jedno društvo se 
sabiraju svih 6 kategorija. Na žalost, 
najmanje ima juniora i juniorki, u 
članstvu i u takmičenju. Sa CD/DVD 
koji se šalju za Jesenju skupštinu ili 
izveštaja koji se postavljaju na 
sajtovima društava očigledno je da 
ima dosta planinarskih društava koja 
se ne prijavljuju za takmičenje. Neko 
očigledno nije zainteresovan da 
popuni obrasce. Onda planinarsko 
društvo ne treba da se čudi što nije 
dobro plasirano.  

Broj prijava po kategoriji je 
ograničeno na 10 učesnika za jedno 
planinarsko društvo. To je učinjeno 
da planinarska društva sa puno 
članova ili puno učesnika ne bila u 
prednosti. Jasno je da u prethodnom 

primeru za 45 poena, prvi ima 45 
poena za svoje društvo. Ali 45 poena 
može da obezbedi i 2 i više 
takmičara.  

Ovogodišnje takmičenje je 
najbolje pokazalo šta znači 
učestvovati sa 40 ili 60 takmičara a 
šta sa manje od 20 ili 10.  
 

Milorad Obradović 
 

POPEĆEMO SE NA K2 

 
Stvarno se neobično osećam 

dok posmatram Miodraga Jovovića u 
njegovoj kancelariji u Izvršnom veću 
Vojvodine. U odelu, kravati, uopšte, 
u dres kodu onih, kojima je politika 
ozbiljno kročila u život, Miodrag 
potpisuje dokumenta i žustro 
razgovara sa sekretaricom. Trudim se 
da ne otkrijem stid u koji sam  namah 
upao. Još koliko sinoć, u manjem 
društvu, sa drugarima sam iznosio 
opšta mesta na koje se godinama 
naslanja naše druženje. Jedan od nas 
kao da se nikada i nije vratio sa 
koncerta Stonsa u Zagrebu, na koji je 
krišom od roditelja išao 
sedamdesetih. Drugi je iz JNA poneo 
uspomene kakve nemaju ni američki 
marinci u Iraku. Ja sam svojevremeno 
jednu noć proveo u vešernici nekog 
hostela u Barseloni.  Uspomene od 
kojih živimo decenijama.  

I sada se preda mnom nalazi 
čovek, kojem su Himalaji druga kuća. 
Pre njega, nijedna naša ekspedicija 
nije se popela na vrh iznad 8.000 
metara. Kupao se u svetoj reci Ind 
pre polaska na vrhove Karakoruma. 



PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJOVODINE 
 

 PUTNIK 82 FEBRUAR 2013. strana 5 
 

Bio je u ekspediciji na Mont 
Everest. Bio je... I sa savršenim 
mirom, kao da je sve to najnormalnije 
na svetu, čeka da mu postavimo 
pitanje. „Ako već sanjate, onda 
sanjajte velike snove“, negde sam 
pročitao. 
Kako se dogodilo da vojvođanske 
planinarske ekspedicije postave 
standarde u oblasti koja im nekako 
nije urođena? 

U svetu postoji 14 samostalnih 
vrhova preko 8.000 metara. I nikada 
se jedna naša ekspedicija ranije nije 
popela preko te čarobne granice. 

Onda sam ja 2004. godine bio 
vođa ekspedicije koja je krenula (i 
kasnije osvojila) Šiša Pangmu, vrh na 
Tibetu visok 8.012 metara. Tim 
povodom primio nas je Boris Tadić. 
Sećam se da me je tada pitao „Pa 
dobro, kako to vojvođanska 
ekspedicija polazi na put na koji pre 
njih iz ove zemlje niko nije krenuo. 
Mislim ... Vojvodina mi nekako ne 
ide uz planine“. 

Odgovorio sam mu da u 
Vojvodini i Beogradu ima više 
planinara nego u čitavom ostatku 
zemlje. Predsednik je klimnuo 
glavom i rekao „Da, verovatno je to 
čežnja“. 

Najbolju definiciju čežnje dao 
je ruski pisac Kuznjecov u svom delu 
„Teorija neverovatnosti“. On je 
napisao da je čežnja ono kada se 
udaljimo od predmeta naše pažnje 
dovoljno daleko da možemo u celini 
da ga vidimo. Zato Vojvođani vole 
planinu. Udaljeni su od nje dovoljno 
daleko. Ta čežnja ne podrazumeva da 
se dodirne nebo, već da se 

komunicira sa sobom. To se tako 
uklapa u naš vojvođanski mentalitet! 
Znate, vi već na visini od 7.000 
metara nemate nikakav društveni 
život. Bez kiseonika, telo vas 
potpuno okreće samom sebi. Imate 
halucinacije i vizije. Pokojni Dren 
Mandić nam je pričao da je prilikom 
jednog silaska sa planine, pod 
oblacima, video šumu. Naravno da je 
to nemoguće, jer tamo osim snega i 
leda nema bukvalno ničega. Bio je to 
fenomen, koji je posledica 
neprirodnog stanja kojem izlažete 
svoj organizam. E sada, vi na kraju 
treba da budete potpuno svesni da to 
što ste videli nije zbilja nego 
fenomen. I da možeš da ga 
kontrolišeš. Na kraju, da motivišeš 
sebe da napraviš još jedan korak, 
kada ti se učini da je to nemoguće. 
Mi smo u Vojvodini uvek umeli da 
prepoznamo stvarnost ispod privida. I 
umeli smo da napravimo taj korak 
više. 

Biti na krovu sveta, ne videti 
osim neba ništa iznad vas, još mi se i 
čini logičnim. Potpuno mi je međutim 
neverovatno, kako se sa takvim, 
neuporedivim iskustvom, osećate 
kada se vratite na zemlju, u realnost. 
Gledate Kinu, Pakistan, Nepal sa 
samo jednog kamena, a onda se 
vratite u Vrbas, gde slušate komšije 
kako se vređaju zbog pogrešnog 
parkiranja i nezaključavanja ulaznih 
vrata? 

Kada se vratite sa ekspedicije, 
izvesno vreme svest vam je drugačija. 
Sve vam se čini malo. Nije vam jasno 
kako je moguće da se ljudi svađaju. 
Tri dana pre Drenove pogibije, u 5 
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ujutro, u našem kampu na 
Himalajima, pakistanski nosači i 
kuvari, molili su se na arapskom. 
Desetak nas hrišćana stajalo je u 
krugu pored njih. Pretpostavljam da 
su Pakistanci čitali nešto kao očenaš, 
jer je poslednja reč bila Amin. Posle 
molitve, svako od nas se prekrstio 
kako mu njegova vera nalaže. I svi 
smo to jutro bili jedno. U takvim 
trenucima shvatite koliko su sve naše 
podele besmislene. Različitosti su 
lepe, prirodne, ali i nevažne. Ne bih 
voleo da čovek mora da se popne na 
najviše vrhove sveta da bi to shvatio. 

Vidi se to sasvim lepo i ovde na 
zemlji, samo ako to želite.  

Tu se opet vraćamo na 
„vojvođansku priču“?  

Vidite... ja i u 60. godini imam 
dovoljno snage da radim na sebi. 
Više razvijam svest o onome što ne 
znam, nego o onome što već znam. 
Računari, strani jezici ... toliko toga. 
To je suština života, da čovek u sebi 
neprestano otkriva nove unutrašnje 
prostore. I ovde stižemo do 
planinarenja. Ti se ne suočavaš sa 
planinom - već sa sobom. Ona ti 
samo pomaže da staneš pred sebe i 
vidiš ko si i šta si. 

Šteta je što se ljudi tako malo 
poznaju. I lično i međusobno. U nas 
postoji fobija od „drugačijeg“. 
Etnička i pojedinačna, jer ovo dvoje 
je nerazdvojivo. 

Ako je neko šovinista, teško da 
može da voli svog komšiju iako su 
iste nacionalnosti. Naprosto, ako je 
vaš pokretač mržnja, onda tu zapravo 
nema granica, iako ih vi kao 
postavljate. Ko voli, voli sebe i sve 

oko sebe. Ko mrzi, mrzi isto tako. 
Tako je i sa Vojvodinom. 

Možda ne možemo reći da je ona 
pobedila netoleranciju, ali ju je 
nadvladala svojom unutrašnjom 
kontrolom. Svi oko nas imaju 
ambicije prema Vojvodini, a ona se 
suprotstavlja svojom 
„samokontrolom“. Ovde se nikada ne 
reaguje na krut način. 

Krut otpor lomi. Vojvodina je 
kao neka vrsta upijača. Pazite, čak je 
i tlo takvo. Geomorfološke 
karakteristike zemlje kažu da su ovde 
nekada bile močvare, a sada ih više 
nema. Tako je i sa ljudima. Ovde se 
zlo nije zapatilo. Upijač je mek i vrati 
se u prvobitno stanje čim izazov 
prestane. 
Pretpostavljam da je za tako 
ekstremne podvige, kakvi su usponi 
na Himalaje, potrebna neverovatna 
fizička spremnost?  

To je i tačno i nije. Već na 
3.000 metara obavezna je 
aklimatizacija. Tu već imate osećaj 
da se tlo ljulja, gubite ravnotežu, 
zadihani ste, nemate snage, muti vam 
se vid. Rusi imaju tehniku „penji se 
visoko, spavaj nisko“. To znači da 
napravite kamp i onda se svakoga 
dana penjete.  

Uveče se spuštate na spavanje. 
Kada vam se organizam privikne, 
nastavljate dalje, pa opet iz početka. 
Gore nikakve pomoći nema. 
Maksimalna visina na koju se penje 
helikopter je 5.500 metara, možda 
6.000 na neki pritisak moćnika. 
Budimo realni, za nas se ne bi penjali 
ni na 5.000 metara. Dakle, šta god 
vam se desi – sami ste. Jako je teško 
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očekivati da vam čak i drugovi 
pomognu, jer to gotovo po pravilu za 
sve ima fatalan ishod. Na leđima 
imate ranac koji nikada nije lakši od 
15 kila. Šerpasi znaju da, zbog 
dnevnica, nose i po 60 kila, ali to je 
već nešto drugo. 

Ipak, u svemu ovome ne treba 
preterivati. Ja čak tvrdim da bih 
svakog prosečno zdravog čoveka, 
koji to želi, bio spreman da popne na 
7.000 metara! A to su već himalajski 
vrhovi. Pazite, sa nepalske strane 
bazni kampovi su na preko 5.000 
metara. Kamionima se ide do te 
visine. Znači, nije to sve tako strašno 
kako na prvi pogled izgleda. 

Svi smo mi, naravno zdravi i 
relativno snažni, ali nema tu ničeg 
spektakularnog. Evo ja na primer, čak 
i nemam neku posebnu preporuku u 
tom pogledu. Dva puta nedeljno 
trčanje ili bicikl, dva puta teretana. 
Unositi u sebe samo onoliko hrane 
koliko potrošite. Po mogućnosti da ne 
bude masna. I nije neka velika 
filozofija, zar ne? 
Ekspedicija na vrh K2 krenula je 2 
juna 2008., ali je neplanirano 1. 
avgusta 2008. prekinuta? Bila je to 
apsolutno vest koja je obeležila dan. 

Na visini od 7.000 metara 
nemate nikakav društveni život. Bez 
kiseonika, telo vas potpuno okreće 
samom sebi Ovo je bila jedina 
ekspedicija u nas, ikada, koja je 
profesionalno spremljena od A do Š. 
Ideja o polasku na ekspediciju rodila 
se 2001. godine i od tada je studiozno 
provođena. Imali smo recimo 
kondicionog trenera što ranije nikada 
nije bio slučaj. Bio je to Nenad 

Njaradi, koji je pripremao 
rukometaše Egipta za olimpijske igre. 
Vrhunski stručnjak. Na Durmitoru i 
na Komovima vežbali smo tehniku. 
Nabavljena je kvalitetna oprema. 
Imali smo i odlične sponzore, a treba 
znati da sam put i boravak na terenu 
koštaju oko 120.000 dolara. Izvršno 
veće Vojvodine nas je u potpunosti 
podražalo, pa NIS, SBB, Restrade, 
Pošta Srbije, NS Computers,  
Republičko ministarstvo za sport i 
omladinu, Grad Subotica. Petočlana 
ekipa, u kojoj su bili: Iso Planić, 
Predrag Zagorac, Dren Mandić, vođa 
ekspedicije Milivoj Erdeljan i ja, bila 
je spremna kao niko pre nas. 

Nesreća je htela da mladi Dren 
Mandić pogine u trenutku kada je do 
vrha ostalo 300 metara. Dan je bio 
lep i trebala su nam još 3 sata da 
završimo penjanje i stanemo na vrh 
K2. Delić sekunde je bio dovoljan da 
Dren padne u ambis. U svoj toj 
nesreći, dobro je što se upleo u uže. 
Tako smo ga bar videli i položili 
njegovo telo. Dešava se da ljudi 
nekada polete u ambis i poginu, a da 
ih ne možete videti. Po zakonu, oni se 
narednih 7 godina smatraju nestalim 
što je velika neprijatnost za njihove 
porodice. Dren je zauvek ostao na 
prebivalištu bogova, u Himalajima. 
Tog dana inače, poginulo je 11 
planinara iz Francuske, Koreje, 
Pakistana, Norveške, Irske i Nepala. 
Jednostavno... tako je. Mi smo se 
istog dana vratili. U spomen na našeg 
druga, kad - tad popećemo se na K2. 
To mu dugujemo. 
Bili ste predsednik planinarsko-
smučarskog saveza Vojvodine. Imam 
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utisak da se ovoj oblasti pristupa 
previše volonterski. Nemamo 
osmišljenu strategiju i akciju?  

U pravu ste. Upravo zato 
spremamo se za jednu zanimljivu 
inicijativu. Reč je o sportskom 
penjanju na veštačkim stenama. U 
Sloveniji ih ima svaka škola. Mi 
imamo eksperiment sa decom u 
Subotici i Kikindi koji se pokazao 
fantastično. Đaci koji su se opredelili 
za sportsko penjanje imaju bolji 
uspeh u školi i najbolje vladanje. 
Jednostavno, višak energije ostave na 
steni, a ne unose ga u učionicu. 
Istovremeno, napor da se popnu tera 
ih na stalno razmišljanje i 
kombinovanje. Psiholozi su utvrdili 
da su na taj način popravili sopstvene 
mentalne sposobnosti. Potrebno je 
dosta novca i stručnih kadrova da 
cela stvar zaživi, ali jednog dana 
planinarenje bi moglo biti deo 
svakodnevne aktivnosti naše dece na 
opšte dobro. A sa veštačkih stena put 
pod noge, pa na Staru planinu, 
Goliju, Taru, na onaj manje urban 
deo Kopaonika, na Durmitor. Imamo 
fantastične planine za ovu vrstu 
sporta. Na žalost, on zahteva i lična 
ulaganja. U nas je srednja klasa 
prilično istanjena i to nam je najveći 
problem. Između borbe za 
egzistenciju i boravka na planini, 
ljudi će svakako izabrati ovo prvo. 
Postavili ste sebi ekstremne izazove. 
Imate li neki moto koji vas je 
rukovodio? 

Imam dva: „Najbolje tek dolazi“ 
i „Nikada nije kasno“. Ja sam 
planinarenjem počeo da se bavim u 
35. godini, a 53. rođendan sam 

dočekao na Himalajima. Ubeđen sam 
da se i u svojim 60-im fizički neću 
mnogo promeniti. Tada ću se recimo 
baviti nekim vrhovima oko 6.000 
metara.  

Što se tiče onoga da „najbolje 
tek dolazi“ uveren sam da će Srbija 
uskoro postati moderna država koja 
će iskoristiti sve svoje potencijale, a 
dva najveća su Vojvodina i Beograd. 
Ja sam recimo siguran da nam čak ne 
mora biti prioritet čvrsta veza sa 
Evropskom zajednicom. Nama 
naprosto trebaju evropski standardi. 
Milje u kojem čovek može da istakne 
sve svoje sposobnosti. Volim ovu 
zemlju zato što nudi dovoljno 
izazova svima koji imaju dovoljno 
snage i ambicija da rade i na sebi i na 
njoj.  

Moji su poreklom iz okoline 
Nikšića. Po očevoj liniji smo od 
Cuca. Pa eto, preko Vrbasa i 
Vojvodine stigosmo na vrh sveta. I to 
je moguće svakome od nas. Budite 
uvereni. Nikada nije kasno, a najbolje 
tek dolazi. 

Ilija Tucić 
 

MAURICE HERZOG 

 (1919 - 2012) 

 
14. decembra 2012. godine, 

mesec dana pre svog 94-tog 
rođendana, preminuo je Moris 
Hercog. Niko ko je pročitao njegovu 
knjigu Anapurna, o prvom uspešnom 
usponu na vrh viši od 8000 metara, 
neće zaboraviti opise povlačenja 
ekspedicije sa Anapurne u trci sa 
nadolazećim monsunom i scene u 
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kojima Dr. Udo (Oudot), lekar 
ekspedicije u najprimitivnijim 
uslovima čak i u vagonu Indijske 
železnice vrši amputaciju prstiju 
Hercogu i Lašenalu (Lachenal) u nadi 
da će time zaustaviti gangrenu i 
spasiti im živote. 

Hercog je rođen 15. januara 
1919. godine u Lionu. Morisov otac 
je bio alpinista i porodica je imala 
kuću kraj glečera Boson koji se 
spušta sa Mon Blana, tako da nije 
začuđujuće da se i Moris okrenuo 
planinarstvu i alpinizmu. Diplomirao 
je biznis u Parizu i pred kraj drugog 
svetskog rata se pridružio francuskim 
partizanima u Alpima. Posle rata se 
zaposlio u fabrici automobilskih 
guma i nastavio je da se amaterski 
bavi planinarenjem. Kada je 
Alpinistički klub Francuske formirao 
ekspediciju za pohod na Himalaje, 
jezgro eskpedicije su sačinjavali 
Rebuffat, Lachenal i Terray koji su 
radili kao profesionalni planinarski 
vodiči. Da bi se ekspediciji dao 
amaterski duh, za vođu ekspedicije je 
izabran Moris Hercog. Ekspediciju su 
još činili i Couzy po zanimanju 
inženjer, Schatz fizičar, Ichac poznati 
videograf i fotograf i lekar 
ekspedicije Dr. Oudot. Pošto Hercog 
nije bio najiskusniji planinar u 
ekspediciji, ovaj izbor je bio i 
pomalo riskantan, ali su se dva dana 
pre polaska svi članovi ekspedicije 
svečano zakleli da će se povinovati 
odlukama vođe ekspedicije.  

Anapurna (visoka 8091m) je 
bila skoro utešna nagrada jer je 
osmočlana ekspedicija prvobitno 
imala plan da osvoji Daulagiri, vrh 

takođe preko 8000 metara, lociran 
nedaleko od Anapurne. U to doba 
deo Himalaja gde se nalazi Anapurna 
i Daulagiri je bio još nepoznat i 
neistražen, mape koje je ekspedicija 
imala pokazale su se već u prvim 
danima ekspedicije kao vrlo netačne i 
neprecizne. Hercog i njegov tim su 
dolinom Kali Gandaki ispitivali 
istočnu i severnu stranu Daulagirija u 
nadi da će pronaći moguću trasu 
uspona. Kada su polovinom maja na 
osnovu izvedenih osmatranja, utvrdili 
da je prilaz i uspon na Daulagiri 
nemoguć, vođa ekspedicije Moris 
Hercog je u baznom logoru u Tukuči 
sazvao sastanak na kome je odlučeno 
da se sve snage preusmere na dolinu 
Miristi Kola i Anapurnu. I tako je 
počela trka sa vremenom i 
nadolazećim monsunom. Ekspedicija 
je zapanjujućom brzinom 
napredovala uz severnu stranu 
Anapurne i najjači i najbolje 
aklimatizovani članovi ekspedicije 
bili su Hercog i Terray. Ali kada je 
došlo do zastoja u prenošenju opreme 
u visinske logore, Terray je pokazao 
izuzetnu nesebičnost i kao najjači 
član ekspedicije svoju snagu je 
presumerio na obezbeđivanje 
visinskih logora. Iako je time uskratio 
sebi mesto u napadačkom timu, 
njegova žrtva je bila ključna za uspeh 
uspona. I tako su iz logora IV put 
vrha Anapurne krenuli Hercog i 
Lašenal. 3. juna 1950 godine ušli su u 
istoriju kao prvi ljudi koji su se 
popeli na vrh viši od 8000 metara. 
Ali tada su nastupili problemi i 
spuštanje sa vrha se umesto trijumfa 
pretvorilo u pravu agoniju i 
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katastrofu. Lašenalu su već u toku 
uspona počeli da se smrzavaju prsti 
na nogama. Hercog je u toku 
spuštanja skinuo rukavice kako bi 
uzeo nešto iz ranca i potpuno 
skamenjen i u neverici gledao kako se 
rukavice kotrljaju niz padinu, svestan 
da će ga ta kobna greška skupo 
koštati. Terray and Rebuffat su se 
popeli u logor IV kako bi pomogli u 
spuštanju, ali je nadolazeći monsun 
doneo snežnu mećavu tako da su sva 
četvorica proveli noć u pukotini, 
potpuno dezorijetisani i skoro 
izgubljeni. Sutradan su Terray and 
Reubeffat uz nadljudske napore 
uspeli da pronađu put do nižeg logora 
ali su to platili bolnim snežnim 
slepilom od kojeg su se srećom posle 
nekoliko dana potpuno oporavili. 
Lašenal i Hercog nisu bili te sreće. 
Obojica su imali teške promrzline 
nogu i ruku i Dr. Udo je počeo bolne 
tretmane injekcijama ne bi li uspeo 
da im spase prste. Herzogovo stanje 
je bilo mnogo teže i tokom 
celokupnog povlačenja sa planine i 
prelaza preko nabujalih reka, 
Hercogov život je bukvalno visio o 
koncu. U intervjuu koji je dao 
povodom četrdesetogodišnjice 
uspona Hercog je istakao da mu 
najupečatljiviji doživljaj sa cele 
ekspedicije nije pobedonosni izlazak 
na vrh, nego agonija i patnje koje je 
doživeo tokom silaska.  

Svet je za ovaj istorijski 
poduhvat čuo tek 26. juna kada je 
vest o usponu objavljena u 
francuskom listu Figaro. Razlog za 
ovo kašnjenje je bio što ekspedicija u 
cilju smanjenja tereta nije nosila sa 

sobom radio stanicu, već su nakon 
silaska zamolili vojnog kurira da vest 
o usponu odnese do Indijske granice. 
Kako je taj kurir vest nosio peške, 
trebalo mu je tri nedelje da stigne do 
granice. 

Nakon šest nedelja od uspona, 
ekspedicija se vratila u Francusku 
gde su Hercog i Lašenal (koji je uvek 
bio u Hercogovoj senci) dočekani 
kao nacionalni heroji. Hercog se 
mesecima oporavljao u Pariskoj 
bolnici gde je i diktirao knjigu 
Anapurna, koja je objavljena 1951. 
godine i postala najprodavaniji 
planinarski bestseler svih vremena, 
štampan u 11 miliona primeraka. 
Knjiga je Hercogu donela svetsku 
slavu ali ne i bogatstvo, jer su svi 
prihodi od prodaje knjige otišli 
Alpinističkom klubu Francuske koji 
je bio organizator ekspedicije.  

Uspon na Anapurnu je bio 
Hercogov najveći planinarski 
poduhvat koji mu je doneo svetsku 
slavu. Iako je ostao bez svih prstiju 
na nogama i bez većine prstiju na 
rukama kao posledica promrzlina, 
nastavio je da se bavi planinarstvom. 
Od 1958. do 1963. bio je ministar za 
omladinu i sport u Francuskoj vladi, 
od 1970. do 1995. član 
Internacionalnog Olimpijskog 
komiteta, a 1968. je izabran za 
gradonačelnika Šamonija.  

Knjiga Anapurna se završava 
rečima 'U ljudskom životu ima i 
drugih Anapurna', što je podsticaj 
svima da se uhvate u koštac sa 
životnim iskušenjima. 
 

Jelena Popržen 
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УСПОН НА КОЖУФ 

 
Из Инђије смо кренули у 7 h 

ујутру. Очекује нас путовање од 
650 км. Цео пут нас је пратила 
досадна киша и напокон, после 
скоро 10 сати путовања, стижемо у 
Македонију.  

Од границе, ауто-путем 
Александра Македонског, идемо 
преко Велеса према Ђевђелији. Од 
Скопља, уз ауто-пут друштво нам 
прави река Вардар. Крајолик је 
прелеп, непрегледни лепо уређени 
виногради, што подсећа да је 
Македонија чувена по добром 
вину. У даљини величанствени 
врхови Китке, Пелистера... и 
многих нама незнаних планинских 
масива. Након уласка у кањон 
Демир Капија, ауто-пут се своди на 
једну траку и кривуда уз стеновите 
планине.  

Напокон, око 20 h стижемо у 
Ђевђелију. Домаћини су већ на 
улици и чекају нас. Срдачан дочек 
и убрзо стиже и наш комби као 
превоз до планинарског дома. Све 
је лепо организовано, не губи се 
време. Дом на планини Кожуф, 
удаљен је 22 км од Ђевђелије. Зове 
се “Томе Кротки“ и налази се на 

580 мнв. Датира из 1943. године 
када је био основна школа у селу 
Старо Конско. У рату је запаљен 
од стране бугарске војске, која је 
окупирала тај део Македоније. У 
једном делу дома налази се музеј 
где је очувана учионица из тог 
периода, бројне фотографије и 
документација. Иначе, дом нема 

струју али је опремљен са 20 
одличних лежајева, пијаћом водом 
и малом кухињом. Бројни 
планински врхови су у непосредној 
близини тако да је локација дома 
на идеалном месту за планинаре...  

Ујутру 25. маја у 4:30 h 
полазимо према нашем циљу: 
највиши врх Кожуфа - Зелен Брег. 
Налази се у самом граничном 
појасу са Грчком. Време је лоше, 
облачно. У почетку идемо 
асфалтом неких 4 км. Тај асфалт 
даље води до ски-центра на врху а 
ми скрећемо у шуму. Прескачемо 
бројне набујале речице и већ су 
нам ноге мокре... 

Успон је све стрмији, води 
кроз букову шуму. Правимо све 
чешће паузе. Ускоро излазимо из 
шумског појаса, време се 
пролепшава, видик је фантастичан! 
Околне планине, обасјане сунцем, 
испод њих на падинама букове и 
четинарске шуме. Падине 
прекривене жбуњем боровница... 
Наши водичи су више него 
љубазни, показују и објашњавају 
како се који врх зове, показују 
биљке које су јестиве, нуде да их 
пробамо. Бројни потоци и речице 
кривудају око нас, допуњујемо 
флашице, питка вода је увек при 
руци. Терен даље прелази у 
каменит, све чешће наилазимо на 
падине под снегом. Неких сат 
времена до врха, терен је јако 
стрм. То је страна Кожуфа 
прекривена ниским четинарским 
растињем, нема маркиране стазе 
тако да газимо како коме одговара. 
Прилично је напорно јер негде 
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нога упада у растиње до колена, 
саплиће се око бодљикавих грана и 
камења, тако да прилично уморни 
долазимо на пространу травнату 
долину. Ово користимо као 
последњи одмор пред сам успон. 
Излежавамо се и сладимо 
слаткишима из ранца. Облаци 
прелећу око нас, вребамо моменат 
да шкљоцнемо апаратом и 
забележимо прелеп поглед на 
планинске врхове. Тачно преко 
пута нас гледамо грчку планину 
Дзено, високу 1850 м. Каменита, 
гола планина, изузетно стрмих 
падина, мене подсећа на пирамиду. 
На њој је македонски планинар (не 
сећам се имена) при успону умро 
од срчаног удара. Наши водичи 
нам кажу да ћемо још мало, на 
врху, видети и спомен плочу, 
посвећену њему.  

Наједном, време нам се 
погоршава, почиње ситна киша. 
Облачимо кабанице и брзим 
кораком крећемо горе. Терен је 
потпуна голет, без растиња, ипак 
смо већ на 2000 м! Сада нас већ 
окружује густа магла. Иза нас 
заостају Бојан и Лаза са водичем. 
Ускоро њихов водич јавља 
телефоном да одустају од даљег 
успона и скрећу у правцу ски-
центра, који је у близини. Остаје 
договор да се тамо нађемо. Како је 
магла све гушћа а киша све јаче 
пада, трудимо се да ходамо близу 
један другога, да се не одвајамо. 
Ускоро, стижемо на врх Зелен Брег 
и његових магловитих 2173 м. Из 
стуба вадимо кутију са књижицом 
и уписујемо име нашег клуба и 

наша имена... Журимо назад, већ 
смо сасвим мокри. Журимо за 
Ристом, нашим водичем... У 
једном тренутку, он схвата да је 
погрешио пут. У оваквој магли, не 
може да буде сасвим сигуран на 
коју страну даље. Чекамо пар 
минута. Време је све лошије и 
нема изгледа да ће се ускоро 
поправити. У тренутку сетих се 
прогнозе, време ће заправо бити 
све горе. Већ ме хвата страх, онако 
мокри, дрхтимо у магли. Немамо 
појма где се налазимо! Све зависи 
од Ристе! Видим да је и он 
потресен. Покушавам да се 
споразумем с њим, да му објасним 
како нико није у паници и 
предлажем да се вратимо до врха 
одакле би он још једном покушао 
да потрефи прави пут ка ски-
центру. Крећемо назад ка врху. 
Тумарамо читав сат али не 
успевамо да га угледамо! Свака 
увала са снегом нам личи једна на 
другу. Заједничким снагама 
покушавамо да оценимо на којој је 
уопште страни врх! Како то знати 
када је око нас само белина, нема 
ничега по чему би се могли 
оријентисати. Случајно пролазимо 
поред остатака снега и ту угледамо 
своје отиске ципела и сада смо 
сигурни да смо туда прошли у 
силаску са врха. Најзад, изненада 
из магле искрснуо је стуб испред 
нас. Опет смо на врху. Ристо је пар 
тренутака одахнуо и рекао да 
крећемо за њим. Иако је мени 
изгледало да опет идемо на исту 
страну, не буним се, ходам, тако је 
топлије. Већ сви дрхтимо од 
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хладноће. Размишљам о томе како 
је тренутно 15 h али долази ноћ, а 
то значи много хладније.  

Ристо застаје и каже да не 
може да пронађе ски-центар! Тада 
се већ страх види на свим лицима. 
Наговарам га да хитно силазимо са 
ове висине, било где. Иако свесна 
оног правила, када те задеси магла, 
треба остати на истом месту и 
чекати да се разиђе, убеђена сам да 
ће време бити све горе. Било нам је 
ужасно хладно, сви смо се сложили 
да морамо да се крећемо, тако ће 
нам бити топлије. Вођени идејом 
да на мањој висини неће бити 
магле а сигурно ће бити и топлије, 
журимо доле. Спуштамо се што 
брже можемо. Наилазимо на 
читаву падину под залеђеним 
снегом, клизамо преко ње, ноге нас 
већ не слушају, падамо... И даље је 
магла али киша престаје. Све 
време се обазиремо хоћемо ли 
угледати стубове жичаре и све 
време дувам у пиштаљку, не би ли 
нас неко чуо. Ипак још увек смо у 
магли. Ристо сво време покушава 
да добије колегу на телефон али 
нема мреже. Стижемо до краја 
ледене плоче и до КРАЈА облака! 
Пробија се сунце и ми тог тренутка 
увиђамо да смо на некој литици а 
испод нас у даљини назиремо 
земљани пут! Стрмо се спуштамо и 
стижемо у подножје. Пред нама је 
пут и река, сунце сија и око нас 
пуца поглед на предиван зелени 
предео, планине... Ристо показује, 
тамо не смемо, тамо је Грчка. На 
то одговарамо да нас нимало није 
брига чак и ако нас похапсе Грци! 

Бар ће нас депортовати а то би 
значило да смо сигурно спасени. 
Ту сви пуцамо од смеха, тензија се 
смирује, имамо још довољно сати 
до мрака да пронађемо пут до 
дома.  

Наше пешачење се наставља 
још неколико сати, по лепом 
времену. Коначно избијамо на 
асфалт који води доле према дому. 
Ту смо коначно успоставили 
контакт са Лазаром и другом 
групом. Они ће такође истим 
асфалтом до дома. После дуге 
расправе, да ли да их чекамо или 
не, преовладала је одлука да смо 
исувише промрзли и мокри да би 
стајали у месту на отвореном, 
можда још два сата.  

Најзад, у дом стижемо након 
16 сати непрестаног пешачења! 
Испешачено је преко 50 км али 
били смо тако срећни и задовољни 
што се све ипак добро завршило... 

 
Гордана Рожек 

 

“Proboj” Sremskog fronta  

 
Planinareći po Fruškoj gori 

nekako smo zaboravili da i u 
zapadnom Sremu postoji planinarska 
staza koja je trasirana pod nazivom 
“Transverzala Sremski front”. 
Ispunjavajući svoju davnašnju želju 
grupa od 30-ak planinara PK Spartak 
pojačana sa desetak učesnika iz 
Siriga, Novog Sada i Vrdnika je u 
nedelju posle troipočasovne vožnje 
stigla u Šid oko 10 časova. Usput 
smo u Adaševcima sreli i sa nama 
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povezli Slobodana Lalića-Deleta koji 
je prihvatio naš poziv da nedelju 
provede sa nama i bude naš domaćin. 
Najpre smo posetili galeriju Save 
Šumanovića, zatim zavičajnu kuću 
ovog slikara. Posle obilaska ovih 
znamenitosti valjalo je krenuti na 
pešačenje. Dele nam je predložio da 
put do manastira Sveta Petka ne 
predjemo peške jer se sve vreme ide 
asfaltom nego da nas naš autobus 
preveze do tamo. Tako smo i učinili i 
time naše planirano pešačenje skratili 
za 5 km. 

Od manastira smo krenuli krož 
šumu dosta strmo uzbrdo, taman 
toliko koliko treba da se malo noge 
razmrdaju. Ovaj deo Fruške gore je 
dosta blag, tako da su izostale one 
nama poznate deonice kada se malo 
penje, malo spušta a uglavnom si u 
šumi. Ovde smo dobrim delom bili 
izloženi jakim sunčevim zracima 
mada se  Dele potrudio da nas vodi 
stazama koje imaju bar delom 
hladovinu. Išli smo izmedju voćnjaka 
sa breskvama koje sazrevaju tako da 
smo se mogli osvežiti. 

Po prelasku asfaltnog puta 
ulazimo ponovo u šumu. Ovde je već 
bilo mnogo prijatnije, stazom 
dolazimo do manastira Privina glava. 
Ovaj manastir je najudaljeniji od svih 
fruškogorskih manastira i mnogima iz 
naše grupe je ovo bio prvi susret sa 
Privinom glavom. Nakon pauze u 
letnjikovcu manastira Dele nas je 
poveo kroz šumu ka selu Sot stazama 
koje su delom zarasle te nam je 
pešačenje učinio malo dinamičnijim i 
zanimljivijim. Iznad sela Sot nas je 
ponovo sustiglo jako sunce tako da je 

seoska prodavnica bila spas. Sladoled 
i hladno pivo za osveženje pre 
savladjivanja poslednjih kilometara 
do Sotskog jezera gde se naša akcija 
završila. Deletu smo se odužili 
skromnim poklonom, jednom 
majicom sa obeležjima našeg kluba. 
Do polaska autobusa smo se 
izležavali u hladovini, brčkali u 
jezeru i čekali naše drugare bicikliste 
koji su se vozili negde po okolini. 

Ukupna dužina pešačenja je bila 
oko 15 km sa 300 metara uspona. 
 

Zoran Vukmanov 
 

ИЗ ДНЕВНИКА  ПРВИХ 

ТРАНСВЕРЗАЛАЦА ФРУШКОМ 

ГОРОМ 

 
У циљу популаризације 

планинарства и вишедневних 
одлазака у природу, планинарска 
организација средином двадесетог 
века, пројектује трансверзале или 
везне путеве. Оне су имале 
основну сврху повезивање 
атрактивних планинарских тачака 
у један обилазак са најмањим 
утрошком времена и труда. Поред 
успона на неки значајан или 
атрактиван врх (а то је био 
првенствено циљ сваког 
планинара), потребно је  да обиђе и 
неке природне знаменитости, 
пећине,  водопаде, споменике из 
ближе и даље прошлости, 
манастире... На овај начин 
планинар упознаје свој крај, 
његову лепоту, упознаје биљни 
свет, учи се да воли и чува 
природу, а целу трансверзалну 
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маршруту  прелази без 
оријентационих тешкоћа  
маркираним стазама. То би био 
најквалитенији вид пропагирања 
планинарства уз повећање посете 
планинарским домовима, као 
местима конака и уједно 
контролним тачкама са 
трансверзалним печатима, током 
вишедневног одласка у природу.  

Наравно, ту је била, још једна 
велика привлачност за оне који 
пређу трасу,  добијање посебног 
признање, врло атрактивног тих 
година, нарочито младом 
планинарском нараштају- 
трансверзалне значке. А она одмах 
по добијању буде  постављена на 
највиднијем месту планинарске 
капе. 

ПЗС која је прва у бившој 
Југославији, трасирала везни пут 
под називом Словеначка 
трансверзала, није мислила да ће 
она заинтересовати већи број 
планинара, али на изненађење, 
одзив је био више од очекиваног. 
Планинарима се допао што је 
трансверзални пут био маркиран а 
на целом путу било је повољних 
услова за преноћиште и храну. 
Потврда да је планинар доспео до 
задате тачке оверавала се у 
трансверзалном дневнику 
посебним печатима и жиговима 
који су сами за себе, за многе 
планинаре, важан део колекције.  

Међу планинарима Србије је 
брзо стекла приличну популарност  
па је тако ову трасверзалу  прешао 
најпре београдски планинар 
Предраг Пашић. 

 Трансвезале су временом 
постизале значајан пропагандни 
учинак и утицале су на већу 
посећеност наших планина а 
посебно је значајно што су многи 
водили путне дневнике са добрим 
описом планине и скицама 
пређеном пута које су касније 
објављиване у часопису ПСС 
„Кроз планине“. Јављале  су и 
одређене потешкоће код 
одржавања трансверзалних путева 
а то је  редовно обнављање 
маркације и стална присутност 
трансверзалних печата на 
контролним тачка . 

Најстарија трансверзала у 
Србији је Фрушкогорска. Основана 
је 1956. Више пута је проширивана 
и обнављана. По отварању наишла 
је на добар одзив планинара, 
понајвише војвођанских и 
београдских. Почела је неодољиво 
да привлачи. Међу првима нашла 
су се и два члана ПСД 
„Стражилово“ Владимир Холовка 
и Радивој Ковачевић. Тај податак 
ме је натерао да поново покушам  
да одгонетнем историјска збивања 
у планинарству 
сремскокарловчана, овога пута 
тоном саучесника. То ме  некада у 
овим писањима чини пуним  
радости и усхићења, некада са 
бројним потешкоћама у потрази за 
документацијом, некада са сетом 
јер нас је актер догађаја напустио. 
Ово је приповест, кроз изводе из 
страница планинарског дневника о 
онима који су први кренули на 
један нови планинарски изазов за 
који није требало далеко 
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путешествије које се зове Триглав, 
Проклетија, Шара...него је било ту 
на дохват руке. Обићи 
Фрушкогорску трансверзалу. 
Жеља за записом   преклопила се 
са успоменам на сопствену 
планинарску младост, на оно 
јурцање трансверзалним стазама 
једног тринаестогодишњака ,давне 
62. године. У памћењу, детаљи 
бледе, а остаје само 
најупечатљивији доживљаји, који 
ми данас дају  носталгичну 
представу о тој авантури. На њој 
пролећу и рушевине манастира 
Велика  Ремета; купином зарасла 
стаза нерадинског атара од 
Гргетега до Хопова; шумарска 
кућа и стационар „кишне деце“ у 
Врднику; уперена војничка пушка 
пред поноћни долазак у бараке на 
Црвеном чоту; конзерва месног 
нареска за доручак; па Тестера; па 
Трешњевац и Раван; долазак у 
рано поподне другога дана  у  
Лежимир; остављање тешких 
ранаца у кућу породице судије 
Јовића; онда(к) такмичарски, 
гуливеровим кораком преко Рохаљ 
база до Ђипше; послужење  
вечером у друштву  са 
бачкопланачким основцима на 
летњем распустилишту; ноћним 
пешачењу пут Кувеждина, 
Петковице, Шишатовца;  кратке 
непроспаване ноћи  у Лежимиру; 
трећега дана  пешадијским 
кораком прашњавим путем  
Гргуревци-Манђелос-
Шуљам...Змајевац.  Књижица, 
препуна печата који су ми, онако 
уморном, више одавали утисак 

свеске мастиљаре, него једног 
значајног документа о мом 
планинарском подухвату. Само је 
почетак рубрике био 
неиспечатиран. КТ1- Козарица. 
„Ту у комшилук ћемо часом“ 
некако се одомаћило међу 
стражиловчанима који су кретали 
на трансверзалу увек пут 
Стражилова. Као да су заборавили 
једно од упуствава ПСС 
трансверзалцима: “Учесник је 
морао прећи планом предвиђени 
пут у смеру који је предвидео 
оснивач трансверзале. Одступања 
од предвиђеног смера не признају 
се“. 

 После педесетак година 
поново сам се нашао на Козарици, 
отиснуо све печате па  и онај, по 
први пут, троугласти - 
трансверзални. Али само у 
планинарску књижицу. 
Трансверзална је остала загубљена, 
негде на тавану, заједно са 
гојзерицима број 38. И са једном 
празном рубриком.. 

Отварам Дневник  
 Први дан.  10 новембар 1956. год.  

„У суботу око 1:15 (13:15) 
испред друштвених просторија два 
члана нашег друштва Ковачевић 
Радивој и Холовка Стеван су 
кренули ка Стражилову. Време, 
мало облачно са умереном 
кошавом, прохладно. Циљ овога 
похода је обилазак „Фрушкогорске 
трансверзале“. До Стражилова смо 
дошли доста брзо, а даље одмах 
наставили пут Вилиних водица. 
После краћег лутања пронашли 
смо кућу. Захлађује. До дома под 
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Главицом стижемо око 3:30. Доста 
брзо. И овде се не задржавамо 
дуго. Према Главици доста стрмим 
путем силазимо у Парагово. 
Одатле кроз шуму, али већ по 
мраку идемо пут Иришког Венца. 
Мрак је сасвим пао. Испод самог 
споменика сусрели смо дивљу 
свињу. Није нам било баш 
свеједно. На Иришком Венцу смо 
ноћили. Дом нам је изгледао доста 
хладан. И уопште је све некако 
хладно, па чак и наша далеко 
чувена гостољубивост. Читаву ноћ 
смо цвокотали под 4 ћебета и  
душеком“. 
Други дан. 11.11.1956 

„Око 7 часова по врло 
хладном времену крећемо за 
Поповицу. Кошава немилосрдно 
дува. Пут је био веома пријатан. У 
планинарском дому „Црвени Чот“ 
су нас веома лепо примили. 
Доручкујемо у централном дому 
око 8:20. Пролазимо поред 
смучарске скакаонице и силазимо 
доле у Старе Лединце. Овде се не 
задржавамо већ се пењемо до 
раковачког каменолома. Око 10:00 
смо били на Змајевцу и после 
краћег одмора крећемо до 
Бранковца, одатле се нагло 
силазимо у манастир Беочин где 
смо били тачно у подне. До 
Осовља смо имали да савладамо 
доста тежак успон. После сата хода 
стижемо у планинарску кућу на 
Осовљу (400 м) где смо се дуже 
задржали и ручали. До највишег 
врха Фрушке горе-Црвеног Чота 
успели смо да се „довучемо“ за 
пола сата. Ми овде нисмо имали 

шта да радимо, него смо одмах 
пошли за Тестеру. Нажалост овде 
смо, јер на овом делу нема 
маркације.... После лутања смо 
сишли у неки поток, 
претпостављјући да иде сигурно до 
Тестере.Ту смо се доста психички 
уморили. И негде око 16:00 стигли 
смо, најзад, на Тестеру. Сада није 
било више проблема. Полако кроз 
Черевић до железничке станице 
Беочин и одатле возом до 
Сремских Карловаца“. 

Прочитавши ове редове из 
планинарског Дневника Радивоја 
Ковачевића, на редовном састанку 
друштва 15. новембра са почетком 
у 18 часова, млађи чланови су се 
одмах живо заинтересовали за ову 
планинарску авантуру званом 
трансверзала. Али предходно је 
требало проверити њихову 
кондициону спремност. Рада је то 
урадио већ истога  викенда.  На 
дводневни излет полазе Шанта 
Јосип, Брнић Марјан, Матуски 
Јосип, Латковић Милан, Валек 
Зденко и Јовичић Влада. Само  
толико да су у подне, након  
редовне суботње наставе школску 
торбу заменули са већ спремљеним 
ранцем. На почетку дневника Рада 
уноси хронолошки:“Субота 17. 
новембар, поподне смо кренули из 
Сремских Карловаца по доста 
лепом времену. На Стражилову се 
нисмо дуго задржавали већ преко 
Бранковог гроба идемо до 
Партизанског пута.“ А затим, иако 
већ почиње падати мрак, 
примећује “Малишани су добро 
расположени. Ово је њихов први 
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већи излет. Наравно да има успут и 
мало неугода. Неког жуља ципела , 
другом је пуко каиш“. Уз краће 
одморе, траса Партизанским путем  
до Венца, постаје све краћа. А Рада 
ће искористити прилику да им уз 
пут појашњава технику кретања са 
картом на оријентационим 
такмичењима. После краћег 
разгледања споменика стижу у 
планинарски дом на Венцу око 
17:30. Овде се нови 
„трансверзалци“ не заустављају. 
Након кратког одмора, уз шољицу 
чаја настављају ка Змајевцу. 
Уживају, па ће тако и у дневику 
бити места за мало романтике 
.“Месец провирује кроз облаке и 
доста добро видимо пут. 
Објашњавам им све путеве који 
воде ка Поповици, Сребру, 
Лишајевом врху“. Негде око 19:00 
стигли су у планинарски дом на 
Змајевцу.  И онда следи једна мала 
акција. “Хладно је овде. Морамо 
да ложимо. Купимо дрва по шуми. 
Вечерамо. И на спавање..“ 
Други дан.18. новембар 1956. год. 

Змајевац-Црвени чот-Осовље-
Змајевац – Сребро - Поповица-
Парагово-Дом пријатеља природе-
Буковац-Сремски Карловци. 

Тог недељног преподнева 
зацртан пут је био до највишег 
врха Фрушке горе-Црвеног чота. 
Читамо: “Дан је био веома топао и 
ведар. Малишани су водили целу 
групу према карти. После 2 часа 
хода стигли смо на Црвени Чот. 
Попели смо се на дрвени торањ са 
кога се виде планине у Србији, 
Бачка и надалеко ка Славонији“. 

Са обзиром да нису пронашли 
печат а било је тако важно 
показати својим другарима у 
разреду да су баш они били по 
први пут на највишем врху наше 
планине упутили су се, помало 
разочарани, ка кући на Осовљу. 
Након краћег  задржавања и две 
овере: „Планинарска кућа на 
Осовљу 400 м“ и „Фрушкогорска 
трансверзала П. Д. Црвени чот 
ОСОВЉЕ“ поново пут Змајевца. 
Ручак и око 14 часова полазе за 
Сребро. У њему се група стра-
жиловчана нешто дуже задржава. 
Зашто!?: „Овај напуштени 
каменолом би могао добро 
послужити за вежбе војвођанских 
алпиниста.“ Опуштени и у 
маштањима да су већ подно 
северне Триглавске стене мало су 
загубили пут  и после лутања 
шумом око Јагерове баште како 
записаше “некако напипасмо 
Поповицу“. Али домови на 
Поповици су већ празни и 
закључани а мрак се све брже 
спушта. Наставак путовања је био 
овакав:“Брзо се спуштамо на 
Парагово. Умор се на млађима 
осећа. Мрак је сасвим. Пролазимо 
поред дома под Главицом. Идемо 
до раскрснице пред Вилином 
водицом и насумице се спуштамо 
за Буковац. На нашу срећу 
пронашли смо прави пут. У 
Буковцу смо у 18:00. До Карловаца 
смо стигли за 40 минута. Уморни, 
али ипак весели дошли смо у 
Карловце“ завршава свој извештај 
вођа ове приправничке школе за 
младе трансверзалце, вођа Радивој 
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Ковачевић. 
 

Борислав Стевановић 
 

MIDŽOR I RTANJ 

 
Autobusom smo nastavili put 

Rtnja gde smo stigli u predvečernjim 
časovima. Smestili smo se u nama 
već poznatom Pionirskom domu u 
selu Rtanj, gde smo i prenoćili. Dom 
je u istom stanju kao i ranije, sobe i 
kreveti pristojni, a od 10 bojlera 2 
rade. 

Sutradan ujutru, u 7 sati, 
autobusom smo krenuli ka Staroj 
planini preko Knjaževca i Trgovišta. 
Doručak je bio sastavni deo 
aranžmana, pa smo “lanč paket” 
(neko reče lančani paket) od jednog 
sendviča pojeli usput. Na Babin zub 
smo stigli oko 10:30 časova i nakon 
kratke pripreme i fotografisanja 
krenuli na uspon na Midžor. Po 
prekrasnom sunčanom vremenu i ne 
baš preteranim tempom smo nas 
tridesetak stigli do vrha Midžor 2169 
mnv (svih 6 planinara PK Spartak) 
oko 14 časova. Nakon kratkog 
odmora i slikanja smo se vratili do 
hotela Babin zub oko 16 časova sa 
pređenih oko 16 km. 

Ovde smo proveli poprilično 
vremena u iščekivanju ostatka 
planinara u povratku sa vrha, a pošto 
je u planu bila i akcija penjanja na 
Babin zub (1758 mnv), desetak njih 
se uputilo i na taj uspon, te se i tu 
vreme oteglo. 

Sa zakašnjenjem od oko 3 sata 
smo krenuli ka Rtnju. U planu je bila 

i poseta Soko Banji (zaista pretrpan 
program za jedan dan!), ali, zbog 
nedostatka vremena smo nastavili 
pravo ka Rtnju. Stigli smo negde oko 
22 h, tek toliko da na brzinu uspemo 
kupiti potrepštine u lokalnoj 
prodavnici, koja tek što se nije bila 
zatvorila. 

Nedelja ujutru, doručak u 
restoranu hotela i oko 8 sati polazak 
na uspon na Šiljak sa južne strane 
Rtnja. Kao i prethodnog dana, negde 
oko polovine planinara se vratilo sa 
pola puta (na delu gde se završava 
šumoviti deo planine), a mi ostali 
smo nastavili ka vrhu po lepom ali 
izuzetno vrelom danu. Nas 
dvadesetak planinara (svi iz PK 
Spartak) smo stigli do vrha Šiljak 
(1565 mnv) oko 11:30. Nakon 
odmora od oko pola sata i 
fotografisanja krenuli smo dole. U 
selu smo bili nešto posle 13 časova, 
nakon pređenih novih 16 km. 

Pakovanje, tuširanje, zatim 
ručak i u 16 časova polazimo sa 
Rtnja. Usput stajemo u Velikoj Plani 
gde obilazimo etno selo Moravski 
konaci. Nakon zadržavanja od oko 
1,5 sat nastavljamo ka Novom Sadu 
gde stižemo oko 22:30 časova. 
Prebacujemo stvari u naš auto koji je 
bio smešten u dvorištu kod našeg 
ljubaznog domaćina Milana Grkinića 
i polazimo za Suboticu. Po jakom 
nevremenu i pljusku stižemo kući oko 
00:30 časova. 

Sve u svemu, lepa akcija, malo 
pretrpan program, ali se ne možemo 
požaliti na njega. Pohvala 
organizatoru i vodičima Jeleni Crnić, 
Bošku Sudžumu i Milanu Grkiniću 
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koji su korektno i bez problema 
odradili akciju. Možda im je bila 
slabost prevelika popustljivost prema 
pojedincima zbog kojih je dolazilo do 
kašnjenja i remećenja programa, 
disciplina baš i nije bila odlika 
planinara njihovog Društva. 

Moramo napomenuti da je i 
prevoz bio na visini. Mada smo se 
malo pribojavali kako će se stvari 
odvijati zahvaljujući vozačevoj 
neverovatnoj agilnosti da sa nama 
popne oba vrha (što je on i uradio!) 
iako nikada do sada, kako kaže,”nije 
bio u planini”, umesto da se odmara. 

Upoznali smo nove planinare, 
družili se sa njima, čini mi se da su i 
oni bili zadovoljni nama, pa smo 
dobili poziv da i ubuduće 
učestvujemo u njihovim akcijama. 
 

Ivan Sokolović 
 

VLAŠIĆ 

 
Plаninа Vlаšić se nаlаzi u 

srednjoj Bosni iznаd Trаvnikа. 
Nаjviši vrh Vlаšićа je Pаljenik visok 
1933 m. U južnom delu plаnine 
nаlаze se brojnа točilа, goli grebeni, 
strmi odseci i krаškа vrelа kojа i u 
vreme velikih sušа ne presušuju 
(Devećаni, Ormаn, Plаve vode, 
Hаrаmbаšino vrelo). Severnа strаnа 
Vlаšićа je blаže nаgnutа sа 
izvorištimа reke Vrbаs. Veći deo 
Vlаšićа je pod šumom, livаdаmа i 
pаšnjаcimа. Sportsko-rekreаtivni 
centаr „Vlаšić“ nа Vlаšiću је nа 
Bаbаnovcimа koji je udаljen od 
Trаvnikа oko 28 km. Nа putu od 
Trаvnikа kа skijаlištu nа 

Bаbаnovcimа odvаjа se mаkаdаmski 
put koji vodi do domа na 
Devičanima. Тu se nаlаzi istoimeni 
plаninаrski dom kogа plаninаri 
redovno posećuju. Dom rаspolаže sа 
oko 40 ležаjа i velikom trpezаrijom. 

Krenuli smo iz centrа Trаvnikа 
krаj rodne kuće Ive Andrićа i 
tvrđаve, obeleženom plаninаrskom 
stаzom. Stаzа se vertikаlno 
serpentinаmа uzdiže  iznаd grаdа. 
Nаkon sаt i po usponа izlаzimo nа 
plаto krаj crkvice Sveti Ivan, odаkle 
je predivаn pogled nа Trаvnik. U 
nastavku naše staze nailazimo na 
jedini izvor pitke vode na trasi. 
Nаrednа pаuzа je kod plаninаrske 
kuće „Konjskа“-1353 m. Za ovaj 
dom treba naglasiti da je jedna 
prostorija stalno otključana i da služi 
planinarima za sigurno sklonište u 
slučaju nevremena. Nastavljamo naš 
uspon i dolazimo do spomenika 
nastradalim planinarima. Odatle je 
lep pogled na vrhove Vlašića i ostalih 
obližnjih planina. Uskoro nailazimo 
na raskrsnicu gde je moguć pravac 
prema domu na Devečanima ili 
direktno na vrh Vlašića Paljenik. 
Pošto smo imali lepo vreme a i dosta 
vremena da odemo do vrha i 
spustimo se posle toga do doma, 
odlučujemo se na tu varijantu. 
Uskoro nam se na vidiku pokazuju 
vrhovi TV tornjeva sa najvišeg vrha 
na Vlašiću. Pratimo makadamski put 
koji vodi do vrha. Od Travnika do 
vrha bilo nam je potrebno 5,5 sati 
laganog hoda i još nepunih sat 
vremena spuštanje do doma na 
Devećanima. 

Slavko Šmit 


