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Оснивањем Српског планинског друштва 1901. године, активиран
је планинарски покрет у Србији. Према сачуваним подацима, планинарски покрет у Србији је 1939. године имао 1.851 члана. После Другог светског рата, целокупна спортска активност у Србији је организована преко
Фискултурног спортског савеза (ФИСАС) а у Југославији преко ФИСАЈ.
Београдско планинарско друштво, као прва самостална послератна планинарска организација, основано је 18. марта 1948.године. На Другом конгресу ФИСАЈ, априла 1948. донета је одлука да се планинарство са
гимнастиком издвоје у посебне основне гране фискултуре.
Оснивачка скупштина ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ одржана је 27. ЈУНА 1948. На скупштини је учествовало 30 делегата. Први
ГЛАВНИ ОДБОР изабран је у саставу: Алојз Јоже Равник, Влахо Антуновић, Вида Старчевић, Вељко Чучковић, Дарко Видановић, Душан Стевановић, Душан Будимировић, Душан Подградски, Драган Спасић, Зора
Кушић, Јоже Ертл, Милорад Уча Милошевић, Милутин Цица Констатиновић, др. Марко Анаф, Миодраг Крунић, Никола Коча Јончић, Новица
Ћирић, Ненад Петровић, др. Петар Костић, Ратибор Бебан Нешковић,
Реља Новаковић, Радивој Раданов, Слободан Ђорђевић, Цвета Панић и
др. Чадеж.
Изабран је и ИЗВРШНИ ОДБОР на челу са Владом Поповићем, а
чланови су били:Јован Шћекић, Душан Јовановић, др. Драгомир Стојићевић, Александар Бајец, Славко Ћуковић, Богољуб Ђурић и Драгомир
Миша Јовановић. Интересантно је да је Влада Поповић био само 3 дана
председник ПСС, а већ 1. јула је за председника изабран Јован Шћекић.
Први секретар ПСС је био Душан Јовановић.
Од свих наведених планинара, међу нама је још Никола Коча Јончић, са којим ћемо за следећи број Планинарског гласника направити ексклузивни интервју.
У време оснивачке скупштине, у Србији је постојало шест друштава.Убрзо после скупштине оснивају се бројна планинарска друштва.Већ
годину дана касније, планинарска организација Србије броји 42 друштва
са 7.250 чланова. Апсолутни рекорд по броју чланова ПСС је имао 1963.
године, када смо бројали 30.115 планинара, распоређених у 171 друштво.
Највећи број друштава је био 1966. када их је било 178. Данас је у ПСС
удружено 148 клубова или друштава са, укупно, 11658 чланова.
Београд, 27. јуна 2013. године

ПРЕДСЕДНИК ПСС
Борис М. Мићић
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ИЗ НАЧЕЛНИШТВА

ВЕСТИ О АКЦИЈАМА
– извештај Начелништва Начелништо ПСС извештава о пролећним планинарским активностима:
- Март, са траговима зиме, оставили смо у претходном
броју „Планинарског гласника“, као и акције „Март на Моричу“ у организацији ПД „Морич“ из Власотинаца, а две
изведене акције, које називима наговештавају пролеће,
биле су буђење природе. Прва је „Поздрав пролећу“, коју
је беспрекорно извела ПСД „Брђанка“ из Алексинца, а
друга акција је била „Пролећни дан планинара” на Гледићким планинама, у организацији ПСД „Љуктен“ из
Трстеника, уз учешће 430 планинара из 38 друштава-клубова.
- Април, пролећни месец почео је такмичењем у планинарској оријентацији на Фрушкој гори, у организацији
ПСД „Железничар“ из Новог Сада. Учествовало је 18
екипа, а најуспешнији клуб је био ПК „Победа“ из Београда. Остварене су предвиђене акције „Вршачака трансверзала“ и „Пролеће у парку природе“, а житељи
Јелашнице су нам били добри домаћини.
- Фрушка гора је у једном априлском викенду прихватила 786 планинара из 45 клубова-друштава на акцији „9.
сусрет планинара на Доситејевим стазама“, у изврсној организацији ПСД „Др. Лаза Марковић“ из Ирига.
- „Пролећни дан планинара – Бељаница 2013.“ - у организацији ПД „Бељанице“ из Свилајнца, учествовало је
319 планинара из 18 клубова – друштава.
- Јубиларни „10. поход Карађорђевим стопама“ , организовао је ПК „Врбица“ из Велике Плане. Присутно је
било 307 учесника из 24 клуба – друштва, а у истом викенду је ПСД „Рудник“ из Горњег Милановца извео традиционалну акцију „Стазама II српског устанка“
- „35. фрушкогорски планинарски маратон“ окупио је
18727 учесника, а 16835 је стигло на циљ.
- Мај месец су обележиле акције:
- „Нарцису у походе“, у организацији ПСД „Гвоздац“ из
Краљева. Учествовала су 402 планинара из 29 клубовадруштава на Столовима .
- „Сусрет са најлепшим цвећем“ организовао је ПСЕК
„Гвоздац јуниор“ из Краљева.
- „Дани јоргована на Тупижници“ са домаћином
ПК„Шиљак“ из Бољевца..
- „Мајски спортски дан на Авали“ био је дан другог кола
лиге Србије у планинарској оријентацији.
- Пријемни испит за водиче треће категорије организовала је Служба водича ПСС.
- Табор алпиниста „Горњак 2013.“ у Горњачкој клисури
– окупио је 48 учесника.
- Државно првенство у спортском пењању - категорија
„болдеринг“ одржано је у Јелашничкој клисури, уз
учешће 18 пењача.

- Јун месец у календару акција ПСС почео је на Малинику, акцијом коју је организовао клуб ПК„Дубашница“
из Злота.
- Акција „Голијска трансверзала“ одржана је у организацији ПСК„Железничара“ из Краљева.
- „Трансверзала Јосиф Панчић“ на Копаонику у организацији ПСК „Копаоник“ из Београда, окупила је 201
учесника из 22 клуба-друштва . Одржано је и треће коло
лиге Србије у планинарској оријентацији.
- Клуб ПК „ФРА“ из Чачка организовао је традиционалну акцију „Јелица 2013.“ на планини Јелици.
- Акција „Пикник на Лазином виру“ одржана је 08.06.
у организацији ПД „ГСП“ из Новог Сада.
- Прву половину календарске 2013. године испратићемо акцијом „Брезовица 2013.“ у организацији друштава – клубова са Космета, као и неколико „Видовданских
успона“. О томе ћемо вас известити у следећем броју
„Планинарског гласника“.
ПС: И још једном, молба Начелништва ПСС ... шаљите нам извештаје о активностима у 2013. години.
Спортски поздрав у години толеранције у спорту
„ФЕР ПЛЕЈ ЈЕ ПОБЕДА“
Миломир Ћировић

НАРЦИСУ У ПОХОДЕ
Републичка акција “Нарцису у походе” , у организацији ПСД “Гвоздац” из Краљева, одржана је 12. маја на
планини Столови. Ово је једна од најстаријих планинарских акција, која је ове године одржана педесет седми пут.
Иако је време било изузетно лоше (магла, киша, ветар)
на Столовима је био велики број грађана Краљева и 402
планинара из 29 друштава Србије. За све учеснике обезбеђен је бесплатан ручак у Планинарском дому у Брезни.
Најбројније друштво је било ПД “Челик” из Смедерева.
Најмлађи учесник који је прешао дужу стазу (21км) био је
Огњен Поповић (8 г.) из Краљева, а најстарији Драган
Стаматовић из Крушевца (88 г.).
Текст и фото: Рада Вукосављевић, Краљево
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ПЛАНИНАРСКИ ПУТОПИСИ

ЈЕЗЕРСКИ
ВРХ (2694М)
ПРОКЛЕТИЈЕ

магнет на многе планинаре
широм света. Иако овде
нема граничног прелаза и
ово није званично одобрена
међународна планинарска
стаза, сваке године стотине
планинара прођу овуда ка
Језерском и осталим врховима Проклетија.
И ове, 2013. године, као и
Даље нас је стаза водила
претходних, ПК "Победа" и ПК
поред осталих језера, па
"Раднички" из Београда организовали су
испод врха Кољает 2490 мнв
“Меморијал Звонимира Звона Блажине”,
до Превоја испод самог
у част некадашњег дугогодишњег
Језерског врха. Кишу, која
алпинистичког инструктора и једног од
нас је у почетку пратила,
најмаркантнијих послератних алпиниста
сменила је суснежица, а на
у Србији и Југославији.
висини од око 2000 мнв
Како и доликује имену личности по
прешла је у јак снег.
којој се овај Меморијал одржава, за
До Превоја само најуспон је изабран један од најзахтевнијих
упорнији нису искористили
врхова на Балкану - Језерски врх (Maja
дерезе, овде то и они чине...
Jezerce). Са 2694 мнв, то је највећи врх
Звоне Блажина
Из
торби сви су извукли
Проклетија, који од планинара захтева
цепине,
што
је
мени,
као
новајлији
на овој стази, био јасан
врхунску кондицију, опрему и срећу да на дан успона на
знак
да
најтеже
тек
предстоји.
Сви
смо мокри до коже, без
прилазу владају временски услови, повољни за
обзира
колико
је
ко
имао
добру
опрему.
Од око седам сати
достизање те висине. Меморијал је требало да се одржи
крајем месеца марта 2013. године, али је због лоших падања јаке кише, суснежице и снега, мало која опрема
временских услова више пута одгађан. За коначан датум може да заштити. Двојица из ове групе су се по четврти
успона изабран је 01.06.2013. године. Даље одгађање пут пењали на Језерски врх, па им је сваки делић стазе
познат. Као добри познаваоци најавили су нам узак, стрм
није било могуће због других обавеза клубoва...
Акцију успона започело је 15 планинара из Београда, и дуг кулоар кроз који ћемо морати проћи.
Ишли смо даље. Сваки корак нам је био тежак, како
Краљева и Ниша.
Иако се у овом делу године , због дужине дана, очекују због дубоког снега, тако и због успона од преко 45
повољни метеоролошки услови, то се није десило. степени. Снег је, на овој надморској висини, био толико
Променљиво време претходних дана није нам обећавало дубок, да смо се морали смењивати у прављењу пртине.
лаган успон. Страхови су били оправдани.... Поплављени Дошао је ред и на мене. Лако је било пратити друге. Дизао
пут између Гусиња и Вусања најављивао је падавинe на сам ногу преко колена, али и то није било довољно да бих
је извукао из снега. Користио сам се рукама и коленима,
Проклетијама.
Дошао је и дан успона. Рано смо се пробудили, око како бих савладао који метар. После неколико минута
3:30 ч. и почели са завршним припремама за успон. Током препустио сам посао наредном. Брзе смене су потребне
протекле ноћи киша је толико падала, да кров оштећене да се остали не би превише “охладили” чекајући свој ред.
карауле Застан, у којој смо се сместили, није успео да је Колона од девет преосталих планинара, који до тада нису
задржи. Мокар под и најлоном затворени прозори су нам одустали, мимоишла ме...
Искористио сам прилику што сам на зачељу, да
били сва “удобност”. Зачудо, у тренутку самог поласка
направим
неколико снимака. Дигитални фото-апарат се
(око 4:30 ч.) киша није падала, али већ после пола сата
толико
замаглио
од зноја, кише и снега, да се на екрану
било је јасно да ово неће бити обичан успон.
ништа
није
видело.
Чистио сам га, грејео како бих некако
Први део стазе, до границе са Албанијом, водио је кроз
шуму, стрмог је успона и на овом делу се налази једина забележио најтежи део успона. Слаба је била корист.
чесма из које је могуће узети воду за пиће. После сат и по Магловите слике пејзажа, које сам ипак снимио, биће ми
хода, дошли смо до граничног камена и ушли у Албанију. једино сведочанство до које смо највише тачке стигли....
Наставио сам да посматрам стеновите шиљке око
Јак ветар на самом превоју, праћен леденом кишом,
кулоара,
на којима се снег није задржавао. Јак ветар
натерао нас је да искористимо сву опрему из ранца, како
просто
је
брисао све што се на њима нађе. Сасвим
бисмо се заштитили.
Већ после неколико метара хода кроз Албанију, уочили неочекивано, приметио сам да је налет ветра одувао већу
смо прва језера, поред којих је тога дана требало да количину снега са једног од стеновитих шиљака и збацио
пешачимо. Комбинација шест језера, окружених високим га у кулоар којим смо се кретали. Одувани снег, крећући се
врховима Проклетија, уз недирнуту природу, делује као кроз кулоар, покретао је површински снег и ту, пред
2

Планинарски гласник бр 73/2013

ПЛАНИНАРСКИ ПУТОПИСИ
нашим очима, правио лавину. Није била велика - висине
неких 20 сантиметара и ширине 10 метара. Као некаква
река пролазила је поред нас на удаљености од свега
неколико метара. Наставили смо даље крећући се
десном ивицом кулоара у правцу једне стене величине
куће, чија залеђина нам је стварала сигурно уточиште од
могућих лавина. Десетак минута касније, сама од себе
покренула се друга, мања лавина, више као клизећа
прашина по површини снега.
На челу колоне је завршена и трећа смена,
приближавао се ред на мене да поново правим пртину.
Успон је био све већи. Тешко је било ићи и по пробијеној
пртини, а у улози вође - могу и да замислим. Пропадали
смо у снег до појаса, његова дубина је била вероватно
већа. У овом кулоару никада се потпуно не отопи снег, има
га читаве године.
Одједном, необична бука испред нас скренула нам је
пажњу. Лавина, већа од претходних, кретала се кроз
кулоар нама у сусрет.... Вођа групе је повикао: “Укопавај
се”. Времена смо имали само толико да забијемо дршку
цепина у снег што дубље и да заузмемо што бољи
положај. Лавина је ударила у стену испред нас и поцепала
се на два тока, већим делом пролазећи лево кроз средину
кулоара, а мањим делом десно од нас захватајући
Александру, која је у том тренутку била на зачељу колоне.
Тај мањи ток лавине потпуно је затрпао нашу пртину,
нанео снег на Сашку и благо је закренуо не остављајући
последице. Већи део, пролазећи поред нас, није био
дебљи од 30 сантиметара, али је у свом даљем току низ
планину нарастао толико, да је стварао буку. Кратко је
трајао договор Милана (вође успона), Зорана и осталих и
брзо је донета одлуке о одустајању од даљег успона. ..
Спустили смо се до Превоја, који је био удаљен око
300 м. Окупили смо се за повратак, посматрали кулоар са
базбедне даљине и препричавали како је ко доживео овај
сусрет са лавином. Мени је то било прво искуство у
животу.
У себи сам анализирао догађај. Лепо би било да смо
се попели на врх, направили неколико снимака и тек тада
се вратили. Није нам остало много: дужински око 700 и
висински око 300 м. Највише за сат времена били бисмо
на врху. Безбедност пре свега, врхови никуда неће побећи

! Ако ми није било омогућено да се сада попнем на
највећи врх Проклетија, можда ће то бити неки други пут.
Кренули смо назад, истим путем... Низбрдо је лакше,
повремено смо трчали да бисмо се загрејали.
Покушавали смо да скратимо пут пролазећи кроз мањи
кулоар према језерима, али нам није успело. „Преко прече
- наоколо ближе“. На нижим висинама од 2000 м. мало се
разведрило, видљивост се повећала на више од једног
километра, али и даље је падала киша. Са околних
врхова бука нам је скренула пажњу - посматрали смо још
две мање лавине, које су се као водопади сурвавале низ
литице на удаљености од 300-400 м. од нас.
Ако све саберем, ја сам тога дана уживо гледао пет
лавина. То је далеко већи успех, него да сам се попео на
један врх.
После 11 сати проведених у Албанији, прошли смо
опет поред граничног камена и поново смо били у Црној
Гори. Још само сат времена стрмог спуштања нас је
делило до покисле собе у напуштеној караули. Лишћем
прекривен стрм шумски путељак, наквашен вишесатним
падањем кише, био је погодан за ходање колико и боб стаза. При једном од падова поцепао сам панталоне ионако су одслужиле своје.
Дошли смо до собе. Претоварени велики ранчеви, које
смо морали да носимо на леђима 7 км од села Вусање до
ове карауле, били су нам једима нада да у њима има
нешто суво што је могло заменити комплетно мокру одећу
на нама. На срећу, локални чобани породице Зогу из села
Вусања, који су у ово време чували овце око карауле,
допустили су нам да користимо пећ у њиховој просторији
и тиме смањимо могуће здравствене тегобе.
Са првим спуштањем мрака, загрејани и шољом
куваног козјег млека, отишли смо на спавање. Сутра нас
је чекао повратак својим уобичајеним обавезама.
Данашњи успон посветили смо нашем Звонку
Блажини, Постигао је многе резултате којима можемо да
се дивимо, био je инструктор, који је своје знање и умеће
преносио многима и помогао им да савладају вештине,
као би у планини били што сигурнији... Умео је да
препозна безбедно од небезбедног, а то је највећа
мудрост у дружењу са планином. Један је од ретких у чије
се име и част одржава Меморијал.

Пишући овај путопис два
дана касније, у претоплој
соби у коју сам се сакрио
од врелине нишког сунца,
не могу да се не присећам
Проклетија, уз велику
жељу да се поново тамо
нађем...
Фото: Б. Дикић

Текст: Раде Никчевић
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МАЛО ПОЗНАТИ КРАЈЕВИ
СРБИЈЕ

ОЖАЉ

Ожаљ се налази југозападно од Прибоја, западно од
Пријепоља и северно од Пљеваља. Северно је планина
Побијеник, југоисточно висоравни Бабине и Јабука , а западно се налази планина Пројић. Врхови су Главица (1318
м ), Оштрик (1272 м), Градац (1262 м), Ожаљ, (1228 м) и
др.
Оволико сам сазнао о овој планини пре него што пролетос кренух у још једну планинарску авантуру.
Тихо мартовско јутро обећавало је леп дан. Испред железничке станице у Чачку, као и обично викендом, више је
планинара него осталих путника. Овога пута нас је тридесет и једно. Лако је устати рано када вас пут води у лепо
и непознато. Зоран нас води у свој завичај. До Пријепоља
пут познат, уз Мораву, затим преко Кокиног Брода, па низ
Бистрицу и Лим. На Бистрици у изградњи мале електране.... Шум реке замениће звукови турбина и генератора. Неко је за, неко против... Мењаћемо природу, јер то
је много лакше него променити нас. Дивље депоније на
обалама река то најбоље показују.
Из Пријепоља аутобус се пење ка Јабуци. Наоколо
празни објекти. Чекају да их неко обнови, или време
сруши. Народа мало. Чека ли и њих иста судбина
доласком неких нових времена? Остао је углавном
старији живаљ, немоћан да спречи гашење вековних
огњишта. Давно је ишчезла нада у повратак потомака из
Прибоја, Пријепоља, Нове Вароши...
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Уживајући у сунцу и вожњи по таласавим висоравнима
на око 1200 мнв, пролазећи ливадама, каменом, асфалтом, снегом, па опет асфалтом, стижемо до места Горње
Бабине, тачније - засеока Врбово... На раскрсници путева,
иза Стјепановог брда, почиње наше данашње пешачење.
Крећемо према засеоку Србљановићи. Старе куће од
дрвета, које једу и руше жижак и време, занимљиве су за
наше фотографе, па се ту кратко задржавамо, а затим настављамо пут поред танковијастих бреза, које убрзо
остају иза нас. Попели смо се поред јела, смрча и борова.
Има их свих генерација, све једни виши од других. Каћунима (шафранима, мразовцима) не треба висина, они
имају нежност и боју. Негде им ни снег не смета, па извирују испод њега.
Све смо даље од оног гребана којим смо се возили ка
Јабуци. Испод нас је остала Сељашница са истоименом
реком на којој је давно била мала електрана, а сада су ту
викендице. Идемо путем, па стазом, некада козјом - маркираном својим природним обележјима... Смењују их оне
праве планинарске, црвено - беле ознаке. Ту је и GPS, за
сваки случај.! Кроз шумовиту површ Ожља стижемо до
вертикалних стена које су за нас знак „стоп“. Налазимо
леп видиковац (1228м). Доле се састају Бучјевска и Калуђеровића река, стварајући Љутину, која ће њихову воду
одвести до Поблаћенице, а ова до Лима. Стене помажу
да се радујемо звуку воде којој ћемо се касније приближити. Доле је село Бучје, кроз које кривуда Бучјевска река,
уз коју води пут ка Пљевљима. Бучјевске стене доминирају изнад висоравни. Тамо иза је Љубишња под снегом
и Јаворје. Гледамо старе борове како расту на литицама
борећи се за опстанак. Ручамо на сунцу и стени. Пожелесмо да време стане...
Стрмом и доста зараслом стазом спуштамо се кроз
шуму ка селу. Засеоци су раштркани, као и гробља по
којима препознајемо ко то тамо
живи: Калуђеровићи, Папићи,
Поповићи... Још издалека чујемо
буку реке, која вероватно тако и
име доби. Стижемо на врело
Бучјевске реке, која се тамо
испод моста баца доле у понор,
ка равници, бежећи од мрака и
стена. Ретко виђен призор... На
тој реци је некада била једна од
првих електрана у Србији, тако
да су ова села, сада скоро напуштена, имала струју пре неких
градова Чувамо још једну успомену: у глави, на папиру и електроници.
Враћамо се, па следи последњи успон тога дана кроз букову и четинарску шуму. Поново
смо на висоравни тражећи погледом нове врхове. Окупљамо
се на купастом врху Градац (1262

ПАНОНСКА САРАДЊА

ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О
САРАДЊИ ПАНОНСКИХ
ПЛАНИНАРА

м), прекривеном травом, а онда следе Оштрик (1272м) и
Главица (1318м) где газимо по снегу.
После равно осам сати пешачења, стижемо до аутобуса. За то време прешли смо, како GPS каже, 23 км уз
836 м успона и исто толико спуштања. Сви су на броју,
уморни и задовољни. Поздрављамо се са Веком, Милицом, Владом и Матом, нашим пријатељима из Пријепоља,
који су нам се јутрос придружили и који нам годинама показују лепоте свог краја.
Крећемо према Чачку испуњени још једним планинарским доживљајем . Моје знање о овој мало познатој планини сада је потпуније, а жеља да и даље упознајем
Србију постаје све јача.
Текст: Бато Радовановић, Чачак
Фото: Душко Јанковић, Мирослав Богдановић

* * *

У суботу, 16. маја, у Новом Саду председник Славонског планинарског савеза Оливер Тосенбергер и председник Планинaрског савеза Војводине Исо Планић
потписали су протокол о сарадњи два савеза. Потписивањем протокола потписници су се обавезали да ће поштовати начела партнерства, узајамности и толеранције,
учествати у прекограничним пројектима од обостраног интереса.
Протоколом је договорено да ће СПС и ПСВ заједнички истражити планинарске потребе за које није осигурано редовно финансирање и оне које не изискују
финансијска улагања. На начелима прекограничне сарадње планира се аплицирање за средства из ЕУ фондова у циљу градње и опремања центара за обуку
високогорских пењача и алпиниста, слободно пењање,
обуку и тренинг горских спасилаца, исходишта трекинга и
такмичења у оријентацији, уређења међународних пешачких путева и слично.
Предвиђено је да потписници у реализацију пројекта
укључе и друге релативне факторе (например општине,
градове, паркове природе и сл.) који могу допринети
афирмативном представљању пројеката.
Протокол је потписан на неодређени рок, али уз могућност једностраног отказивања у сваком тренутку.
Прекогранични планинарски пут по Фрушкој гори, сарадња на успостављању Европских пешачких путева,
центарa за едукацију, сусрети, тренинзи и такмичења
спортских пењача и алпиниста, неки су од потенцијалних
смерова сарадње.
Ђорђе Балић (Пренето у изворном облику из часописа
„Хрватски планинар“, мај 2013.)

1. Амблеми два панонска савеза,
2. Исо Планић, председник ПС Војводине и Оливер
Тосенбергер, председник Славонског планинарског савеза потписују споразум
Планинарски гласник бр 73/2013
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СТОЛОВИ
- ВРХ ОЗРЕН
Столови су планина у централној Србији, у близини
Краљева. Планинари је најчешће посећују у мају кад процвета нарцис. Поред Усовице и Чикера, врхова познатих
планинарима, Столови имају и ређе посећиване, а не
мање лепе врхове. Такви су Озрен (956 м) и Мали Озрен
(773м). Овај гребен Столова простире се скоро паралелно
са Равним Столом и Усовицом, на страни према Краљеву.
Стазе према Озрену воде од Жиче, Матарушке Бање,
Каменице, или из Краљева преко Стрменице. Најлепша
варијанта је Жича- Озрен -Мали Озрен – Мељаница -Каменица. Дужина ове стазе је око 18 км, са успоном од око
750 м. Није тешка и погодна је за свако годишње доба.
Од манастира Жича полази се маркираном стазом Голијске трансверзале, најпре кроз листопадну, а затим мешовиту шуму. После нешто више од пет километара
излази се на превој испод Оштре главице (728 м) одакле
се указује поглед на Чемерно и ибарску долину. Са Оштре
главице пружа се леп поглед на Краљево, Матарушку
Бању, Троглав. До Оштре главице могуће је доћи и означеним туристичким стазама, које воде од Матарушке
Бање (зелена или наранџаста маркација).
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Одавде се наставља опет кроз шуму и убрзо се излази
на леп пропланак, згодан за одмор и разгледање околине.
Заобилазећи сам врх Липара (835 м) који је прилично зарастао, наставља се шумским путем куда води траса Голијске трансверзале, па се лагано спушта до Ђипандиног
гроба. Овде се са овом стазом састаје стаза која води уз
Жичку реку, поред Рогића ка Столовима. Даље се наставља путем између засађених четинара и природно изниклог растиња.
Стаза према Озрену одваја се испод врха Караула
(904 м) и после стотинак метара лаганог успона између
борова, излази се на гребен, одакле се види врх Озрен,
као и цео главни гребен Столова. Стаза води између
клека и врло је уочљива, иако није обележена. Ако се
деси да дођете у пролеће, можете уживати у лепоти врло
лепог и ретког цвета коцкавице, а можете видети и покоји
нарцис. Са врха се пружа поглед на лепе околне планине:
Гледићке, Котленик, Троглав, Чемерно, Гоч, а могу се видети и Жељин, Ртањ и друге планине.
После одмора на врху следи једно нагло спуштање, а
затим лагани успон на Мали Озрен. Све време скоро цела
стаза вам је пред очима. Од Малог Озрена преко Жутара
(690 м) растиње постаје гушће и ускоро се стиже до ливада и првих кућа, давно напуштених.
Одавде се може ићи путем који води десно кроз густу
букову шуму и спушта се до реке Мељанице, а затим
путем низ реку до Каменице, или наставити путем који
води гребеном поред кућа до Главичине (552 м), одакле
следи спуст до Каменице.

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗЛЕТ

У селу Каменица раде продавница и кафана, које можете посетити да бисте надокнадили изгубљену течност и
витамине, пре него што наставите пут према свом граду.
Биће ми драго ако вам ово помогне у планирању излета. Сваку помоћ у реализацији можете добити од краљевачких планинара.
Рада Вукосављевић, Краљево

КОЦКАВИЦА
(Коцкаста пролећница, кошутица)
Коцкавица припада породици љиљана, род Fritillaria.
То је биљка нежних цветова тамно црвене до љубичасте
боје, ређе светлијих боја са шарама у виду квадратића
или како то народ каже „коцкица“. Листови су јој уски и издужени, а корен је луковица.
Због лепих, иако безмирисних цветова, биљка се користи као украсна. Гаје се многе култивисане врсте, а у
природи је готово ишчезла, па је у многим европским земљама, а и код нас, законом заштићена.
Цела биљка је отровна, посебно луковица. И поред
тога, у кинеској традиционалној медицини се користи као Ако будете имали срећу да наиђете на овај лепи цвет на
некој од наших планина, понесите га само на фотограцењена лековита врста.
У нашим крајевима коцкавица се ретко може видети, фијама.
Текст и фото:Рада Вукосављевић
обично у арпилу, као један од првих пролећних цветова.
Планинарски гласник бр 73/2013
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БОЖАНСКИ МОСТ
У БУГАРСКОЈ
необични камени мост, прераст,
недалеко од наше границе
Стотине планинара из Србије током целе године, и
зими и лети, хрле да се успну на Рилу, односно Мусалу
(највиши врх Балканског полуострва), или на само нешто
нижи Пирин. Остали део Бугарске као де је занемарен,
заборављен.
Бугарска, поред наведених највиших врхова, има још
много прелепих планина, које сваког посетиоца очаравају
и маме да поново дође и да их још боље упозна. То су
најпре огромни Рoдопи, па Стара (Балкан) планина, затим
Oсогово, Беласица, Витоша...
Поред набројаних планина, постоји и мало познати
Врачански Балкан. Ова невелика, а и невисока планина
налази се у северозападном делу Бугарске у близини
града Враце, удаљена од наше границе једва педесетак
километара.
Врачански Балкан је изразито кречњачка, крашка планина позната по стрмим, вертикалним стенама и пећинама (Леденика, Змајева дупка). Врачански Балкан је
познат и планинарим и алпинистима по многобројним теренима погодним, како за обуку алпиниста, тако и по изазовним теренима.

Само мало северније од града Враце налази се низак,
валовит терен, који ни алпинисти, ни обичном планинару,
а ни спелеологу ништа не обећава Ту су ливаде, оранице,
шумарци и потоци. Терен је идиличан, али планинару неинтересентан. Тако је само на први поглед, јер се овде налази један веома леп и необичан феномен, дар
миленијумског рада воде, природни камени мост, прераст
који Бугари зову Божијат мост. Покушавши да овај назив
преведемо на српски језик, долазимо у дилему да ли то
треба превести као Божији мост, или као Божански мост...
Стигавши до њега и упознавши га, одушевљени његовом
лепотом, одлучисмо да га назовемо Божански мост.
А како доћи до овог необичног дара природе?
Ако се крене путем из Враце ка североистоку, ка Дунаву и граду Козлодују на његовој десној, бугарској обали,
после само седам километара пута скреће се лево ка
месту Чирен. После још три километра пута ка Чирену,
стиже се до доста неупадљивог скретања лево - старим,
данас запуштеним, бетонским путем. Терен је прегледан,
валовит, али без видљивих водотокова. После још око два
километра, са овога пута прелази се десно на прави пољски пут. Испред је благо узвишење са доста дрвећа. Са
десне стране види се камени, невисоки зид, који подсећа
на ограду неког имања.
Стиже се до дрвећа. Ту је и табла са обавештењем да
смо стигли до необичног природног феномена, до прерасти - Божијат мост.. На крају текста стоји и да је недалеки,
блиски неупадљиви зид, са изблиза уоченом одбрамбеном кулом, остатак старог средњовековног града,

Остатак средњовековног града
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лошки обрађен. Он је простран и налази
се на заравни, са које пуцају видици на
све стране. Унутар зидина израсла је
шума, па је шетња по хладовини овог
града, старог хиљаду година, посебно
пријатна.
Општи утисак је изванредан. Један лепши део створила је природа, а други човек! Заједно чине доживљај за памћење...
На крају додаћемо да прерасти, природни камени мостовеи постоје и у другим деловима Бугарске. Споменућемо
огромне, стравичне, а прелепе Чудните
мостове на Родопима, па Деветашку
пећину (прераст)у северном делу Бугарске, код Ловеча, до које постоји и железничка пруга, јер су у њеној унутрашњости
много година били инсталирани огромни
војни резервоари за гориво!
Бугарска је прелепа земља пуна изазова и лепота. Треба се потрудити и схватити да поред Мусале и Пирина има још
безброј необичности и лепота!
11.05.13
Александар Дамјановић

Божји мост
саграђеног током IX-X века. Угодно смо изненађени...
Налазимо се у амбијенту који није типичан за настанак
прерасти. Прераст је, не у голом кречњаку, карсту, како је
уобичајено, већ у лепој мешовитој шуми.
Спуштамо се доста стрмом стазом, па степеницама...
Одједном, кроз дрвеће уочавамо повелики отвор прерасти. Сишавши до воде, закључимо да смо дошли у средину некада зарушене пећине и да су ту, уствари, две
прерасти.
Пред нама је импозантан камени лук. Висок је десетак
метара, а широк око двадесет. Дебљина моста, кречњачке
греде, је бар пет метара. Под мостом се налази језерце
пречника неколико метара. Даље се кроз отвор види поток
у богатом зеленилу и дрвени импровизовани мостић на
њему. Усхићени смо оним што видимо. Фотографишемо
лепоту из разних углова. Када смо се окренули ка западу,
видимо да је и овде прераст. Ова је мање атрактивна,
доста је нижа, вијугава и у њој има неколико језераца, која
светлуцају у одблеску сунца. Овај део прерасти делује
као проточна пећина, али је знатно дужи од источног дела.
Једва одлучујемо да се одвојимо од ове необичне лепоте. Излазимо стазом изнад прерасти и потом пролазимо
кроз стари средњовековни град, који изгледа није архео-

Дрвеће крије поток и природну реткост
Планинарски гласник бр 73/2013
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НАЦИОНАЛНИ ПАРК
“КРКОНОШЕ”
На крову Чешке
Група планинара Планинарског клуба ”Железничар” из
Београда и неколико чланова других београдксих и новосадских клубова провела је првомајски празник у Републици Чешкој. И поред обилазака најзначајнијих
знаменитости ове земље, којих заиста има у изобиљу,
нису пропустили прилику да посете Национални парк
“Крконоше” и попну се на највиши врх ове централноевропске земље, који се налази управо у оквиру овог Националног парка...
Чешка је претежно брдовита и брежуљкаста земља,
што значи да највећи део територије заузимају брда просечне висине 400 m. Планине, односно терен преко 500
mнв није честа појава, а присутне су само ниске (500-1000
m.н.в) и средње планине (1000-2000
mнв) Највeћа концентрација планина
средње висине је на крајњем северу
земље, дуж границе са Пољском. У
питању је планински венац Судета,
који има правац пружања северозапад-југоисток, односно део овог венца
који је у Чешкој и Пољској познат под
називом Крконоше. Поред заштићене
природе у Националном парку, проглашеном још давне 1963. године, посетиоцима су на располагању бројне
спортске активности у туристичким
планинским центрима и око њих.
Стога су Крконоше најпосећенији
парк у Чешкој, нарочито зими када је
на планини, уз обиље снега, омогућено скијање и остали спортови на
снегу.
Три најзначајнија туристичка
центра су Шпиндлеров Млин, Пец
под Снежком и Хараков. Љубитељима спортова на снегу Шпиндлеров
Млин може бити познат по међународном такмичењу у биатлону, док је
Хараков познат по ски скоковима, и ту
се такође одржава међународно такмичење сваке године у децембру.
Прва два центра представљају полазишта према највишем врху у Чешкој,
Снежка (1602 mнв), као и према
бројним другим врховима и локалитетима у Националном парку “Крконоше”. Зато је и у летњој сезони
омогућена добра посећеност и искоришћеност смештајних капацитета.
10
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Смештајни капацитети су заиста бројни, од најмодернијих
хотела са wеllness центрима, преко пријатних породичних
пансиона до планинарских домова, тако да није проблем
пронаћи смештај у било које доба године. Цене су лети
приступачније него зими, у планинарским домовима, који
су одлично опремљени, крећу се од 5 до 12 евра за
ноћење и углавном је укључен доручак. У свим домовима
могуће је добити чорбе, кувана јела, топле и хладне напитке.
Одсели смо у Шпиндлеровом Млину, у Планинарском
дому “Седмидоли” који се налази на око 1000 mнв, у нетакнутој природи, удаљен од осталих објеката овог туристичког центра. У недељу, рано ујутру, група од 26
планинара је кренула аутобусом према некада планинарском дому, а данас луксузном хотелу са 4 звездице, под
називом “Шпиндлеровка”. Овај објекат налази се на самој
граници Чешке и Пољске и представља једну од полазишних тачака за успон на Снежку. До њега се лако може
доћи и у сопственој режији, аутобусом или комбијем, који
често полазе са аутобуске станице у Шпиндлеровом
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Млину, а цена превоза је око два евра. На Шиндлеровки
нас је дочекало сунчано, али изразито ветровито време.
Клима Крконоша је таква, да се ни у августу не могу очекивати велике врућине, а темпертатуре у минусу, у јутарњим часовима нису нимало необична појава. Тих дана,
када смо боравили на Крконошама, може се рећи да је у
правом смислу речи стигло пролеће. Температуре ваздуха су биле и изнад просека, али нас је у току целе пешачке туре пратио јак јужни ветар, који је отежавао успон.
Снежна граница је у том тренутку управо почињала од
места нашег поласка на туру, па смо дуж целе трасе кретања имали снег, који се интензивно топио због високе
температуре. Због тога смо се,
на појединим деловима, суочавали и са великом количином воде.
Одатле стаза води, великим делом, дуж саме чешкопољске границе, па и носи
назив “Стаза чешко-пољског
пријатељства”. До врха има
9,5 km, a прате се црвене маркације. Стаза је одлично маркирана, као и све остале стазе
у Националном парку и никако
се не може залутати. Треба
напоменути да су стазе маркиране различитим бојама
(жута, зелена, црвена, плава и
смеђа). Сигнализација је додатно побољшана таблама
које упућују на жељене лока-

литете, такође у боји која одговара одређеној стази. Закључујемо да би се много тога по овом питању могло научити од Чеха.
Сам успон овим правцем је доста благ, а стаза је изузетно лепа због видика који се пружају са леве стране
према Пољској, односно - њиховом туристичком центру
на Крконошама, Карпач. На неколико места су уређени
видиковци на стенама где се пружа поглед на глацијална
језера у Пољској.
Након 7 km стиже се до под сам врх где се налази
Планинарски дом “Шлески“. Ту смо направили паузу,
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склонили се од ветра и ”збили редове” за успон на сам
врх, који је требао да уследи. Управо на овом месту се састају панинарске стазе из Пеца под Снежком, Шпиндлеровог Млина и Карпача, које воде ка врху. Одатле је
уследио нешто јачи успон каменитом серпентинском стазом, дугом нешто мање од 2 km, до самог врха. По изузетно ведром времену пењемо се ка врху, заједно са
стотинама планинара. Овакав призор нам се учинио необичним, али смо касније сазнали да је то потпуно уобичајена појава. Свакога дана, а нарочито викендом.
стотине планинара и туриста, од деце па до најстаријих,
различите националности, походе највиши врх земље, па
стазе почињу да подсећају на улице преплављене људима. За право чудо, на овој деоници пред сам врх, ветар
се смирио, односно - налазили смо се на северној, заклоњеној падини планине, али нас је на самом врху дочекао
поново ветар олујне јачине.
Ако је стаза подсећала на улицу, за сам врх се може
рећи да изгледа као омањи трг. На Снежки се налази Метеоролошка станица, камени обелиск који обележава врх
на коме стоји ознака 1602,02 mнв, капела посвећена папи
Јовану Павлу II, који је иначе по националности Пољак,
као и ресторан са неколико стотина места. Врх је такође
на самој граници Чешке и Пољске, а ресторан је на пољској страни. У ресторану се могу добити разна кувана јела
и све врсте пића као и хот-дог и слаткиши. Треба обратити пажњу на то да су цене овде и до три пута више у
односу на домове који се налазе недалеко одавде, а могу
се посетити у повратку. И поред тога, за слободно место
често треба сачекати по неколико минута.
До Планинарског дома “Шлески“ сишли смо истим
путем. Треба напоменути да је од врха па до планинарског дома дуж стазе постављен метални гелендер за који
се може у сваком тренутку придржати, што је од велике
помоћи при далеко тежим зимским условима, или када
ветар достиже и јачину и преко 100 km/h.
Од планинарског дома нисмо ве враћали истим путем,
већ смо се спуштали нешто дужом стазом која води право
у Шпиндлеров Млин, до кога има 13 km. Ова стаза је изузетно атрактивна, јер пролази кроз тресетно, замочварено

земљиште специфичне вегетације, о којој се може информисати на таблама дуж стазе, на чешком, пољском,
немачком и енглеском језику. За ову трасу, при спусту, одлучује се знатно мањи број људи, па је утисак другачији
него на већини стаза. Она је привлачна за оне који воле
атрактивнији спуст у дивљој природи. И поред тога, она
пролази поред најстаријег и највећег планинарског дома
на Крконошама, Лучни боуда (на чешком се планинска
кућа или дом каже боуда).
Ову кружну туру, укупне дужине од 23 км, са 520 m успона и око 1000 m спуста, прешли смо за укупно 9 сати,
све са паузама у дому и на врху.
Следећег дана напустили смо Шпиндлеров Млин и
кренули даље у обилазак Чешке. Од пријатеља из Чешке
смо чули да за следећу посету овом планинском центру
треба планирати пешачку туру на другу страну, односно
до извора реке Лабе преко брда Медведин. До тог врха у
току целе године саобраћа жичара, па и мање искусни
планинари могу кренути на туру до извора Лабе, скраћујући трасу, возећи се жичаром на деоници до Медведина, на којој и јесте највећи успон.
У повратку смо свратили у још један туристички центар Националног парка Крконоше – Хараков, где је много
тога посвећено ски-скоковима. У самом центру места налази се ски-летаоница и скакаонице, на којима се сваке
зиме одржавају међународна такмичења, као и споменик
Јакубу Јанди, једном од најбољих чешких такмичара у
овом спорту икада. Одатле смо направили краћу кружну
туру у дужини од 5 km, до 12 m високих Мумлавских водопада на истоименој реци, смештених у густој четинарској шуми. Водопад делује импозантно, нарочито у ово
доба године, када је речно корито изузетно богато водом,
а лако је приступачан, па се одлазак до њега препоручује
свим посетиоцима Харакова. У Харакову је и седиште Националног парка Крконоше, односно добро организован
инфо-центар, у коме се могу добити потребне информације и промотивни материјал.
Са успона на највиши врх Чешке понели смо само
најлепше успомене, јер лоших није ни било.
Текст и фото: Марко Бојић
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ИЗ ИСТОРИЈЕ ПЛАНИНАРСКЕ ЛИТЕРАТУРЕ
Као што је најављено у претходном броју
„Гласника“, биће пренето, или приказано,
више давнашњих текстова о планинама и
планинарењу. Наш часопис у наредним
бројевима представља значајно дело географске литературе:

ШТА ПРИЧА
ПЛАНИНА И ШТА
НАМ ЈЕ РЕКАО
РЕКЛИ - 1. део
Давне 1900. године Српска књижевна задруга,
један од најзначајнијих светионика културе у Србији тога
времена, као своју шездесет четврту свеску, објавила је
књигу „Шта прича планина“ чувеног француског географа
Елизеа Реклија.
На издања Српске књижевне задруге био је претплаћен велики број људи, не само од науке и струке, него
и грађана других занимања – трговаца, индустријалаца,
чиновника, занатлија, угледних сеоских домаћина, свештеника, тако да је њен допринос просвећивању и упознавању са књижевним и другим достигнућима развијеног
света био велики и делотворан.
Пробуђена и полетна интелектуална свест тадашње Србије имала је спознају о значају природе – већ
тада! – о важности њеног очувања. Чини се да је у правом тренутку добила у књизи „Шта прича планина“ додатну аргументацију и подстицај за наставак организованог приступа приближавању природи, пре свега планини, тада још увек у нашој средини недовољно истраженој и упознатој.
Превод овог дела, објављеног 1872. године, по
смрти преводиоца Ђорђа Милијашевића, дотерао је и за
штампу приредио професор Алекса Станојевић, један од
оснивача Српског планинског друштва и потпредседник у
првој његовој управи. Према његовом писаном исказу о
оснивању СПД-а „Импулс је пошао нешто подстицаjем
једне публикације о планини у издању Српске књижевне
задруге, а нешто и подстреком Српског геолошког
друштва...“
Нема непосредних доказа, али је могуће претпоставити да је Реклијева „Планина“ допринела да се и
људи изван научног и просветног круга учлане у Српско
планинско друштво и приступе његовим активностима.
Аутор предговора књизи, који вреди пажљиво
прочитати, веома је добро уочио одлике Реклијевог приступа материји, мотиве настанка баш овако срочене
књиге, а наравно и одлике стила који припада свом времену, а за који би се данас рекло да је пренаглашен. Но,
тамо где је примењен, он сасвим добро одговара, доприноси аутентичности и ствара праву атмосферу.

Рекли, научник,
истраживач, аутор многих радова и капиталних
дела из своје области,
био је веома ангажован
у политичком и јавном
животу своје земље. У
том погледу његов живот
је био буран, може се
рећи повремено чак драматичан. Био је познавалац и љубитељ природе:
да је њу ценио више од
живота у градовима и
градских обичаја сведочи већ у првој глави
„Планине“, под карактеристичним називом „Уточиште“:
„... не бејах више у области великих градова, у диму и
граји; лажни пријатељи и непријатељи беху заостали
далеко иза мене... После много времена први пут сада
осетих праву радост. Ход ми поста безбрижнији, поглед поузданији. Застајах да се страсно надишем чистога ваздуха што долажаше с планине...“ Беше то
бедна кућица која ће ми кроз дуге месеце бити уточиштем. Један пас и један пастир дочекаше ме пријатељски. Поставши већ једном слободан, наумих да се
опорављам полако у природи.“
Сазнања је, осим научних, стицао опажањем, али и у
сусретима са онима који у природи живе. Поменути усамљени, припрости и духовно неразвијени пастир, од кога
је, како Рекли пише, много сазнао, очигледно оличава ону
најбројнију људску масу тог времена.
Рођен 1830. године, био је свестан и колико су поуздане тадашње хипотезе, па чак и прихваћена научна сазнања тог времена, али и нивоа општег знања чак и у
образованим, а поготову у најширим народним круговима.
Као што је професор Станојевић у предговору
приметио, Рекли наступа као популаризатор своје струке;
могло би се додати научног начина мишљења, као народни учитељ.
Да ово није само претпоставка наводи одломак
који се налази у већ поменутој глави I – Уточиште:
„... ја сам њему (пастиру) опет објашњавао много
штошта, што он није разумевао, и што чак није никада ни
желео да разуме. Али мало по мало, па се и његов ум
стаде просветљавати, жудња за сазнањем будити. Уживао сам понављати му оно мало што сам знао, видећи
како му очи постају светлије а уста се смеше. Изглед овог
некада окорелог и грубог лица измењивао се; од немарног створења, какво он досле беше, постајаше он човеком који размишља о себи самом и о предметима који га
опкољавају.“
Научник и романтичар истовремено; страст се осећа
у начину како описује појаве и облике у природи, пре свега
у планини – али он не само да описује већ и објашњава,
сликовито, јасно и једноставно. Задивљују његови поПланинарски гласник бр 73/2013
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гледи на слободу човека, на његово право на здравље и
бригу о болесним и хендикепираним, о праву на здраве и
хигијенске услове живота, на узроке неких болести, његов
исказ о историји и развоју религије и њеном стварном
значењу, његова критика уочених многобројних појава и
поступака у нарушавању и оштећењу приpоде. Када се
данас, после више од 140 година, читају његова предвиђања о данашњим поступцима човека према природи,
могло би се помислити да је он до нас свратио у временској капсули и тркнуо натраг да запише шта је видео.
* * *

Данас је „Планина“ књига која се ретко налази и мали
број људи из наших редова је имао прилику да је прочита.
Ово је покушај да се аутор и књига, колико толико, не баш
довољно приближе многима.
Из свих поглавља извучен је понеки цитат и тако представљен читаоцима „Гласника“. У извесном смислу избор
је готово случајан: могао је бити узет и неки други одломак, могло их је бити и дужих, али и краћих, а да притом
не буде направљена грешка.
Посебна занимљивост су стил и језик оног времена,
архаични али чисти и лепи. Да ли као вода бистрог, незагађеног планинског потока?
14
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Предговор

Дело, које се овде под именом Шта прича Планина
пружа српској читалачкој публици, спис је чувеног Француског писца и географа Елизеа Реклија. По себи овај
спис није нека географска монографија о овој или оној
планини, нити какав систематски географски уџбеник, који
би нас упознавао с појмовима и приликама из области Физичке географије а на начин како се то чини у географским требницима. Не, то он није! И ако ће, додуше,
пажљив читалац лако опазити да је писац овога дела на
много места имао на уму слике и прилике с Алпа и Пиринеја, а негде и с других високих планина, ипак ће увидети
и то, да у Планини није излагана систематска физичка
географија Алпа и Пиринеја, већ да су брижљиво избегавани сви детаљи, који би ширем кругу читалаца могли
лектиру чинити стручном или незанимљивом. Доиста,
Планина је просто спис, писан поетским стилом и пером
једнога од најпознатијих данашњих популаризатора географских знања, а у циљу: колико да читаоца поучи у познавању једнога великог и важног низа природних појава
на планини, толико и да у читалаца створи љубави према
природи и одушевљења за проматрање природе. Зато је
у овом делу и изнесена само општа слика онога, што се
опажа на планини, и зато овај приказ планине вреди за
сваку високу планину уопште.
Ма колико знатна била природњачка и географска
знања, која ће читалац наћи у овој књизи, ипак, чини нам
се, у овоме спису треба гдедати не толико ризницу географских знања, колико средство, којим се буди она
љубав према природи и указује на појезију, коју човек
може наћи у природи. Чини нам се да ће се признати, да
ова љубав к природи и јесте баш прва погодба за разумевање и познавање природе и да се стога може врло лако
и разумети, што се она у просвећенијим круговима западне Јевропе уздигла чак и до нарочитога култа у облику
познатих алпијских или, како бисмо их ми назвали, планинских друштава; ова пак друштва, поред свих својих
споредних задатака, у основи имају као главни — развијање љубави према природи. С те стране, излажући
један низ природних појава, а посебице оних, којима је
станиште планина, писац се овога списа и старао, да
својом познатом популаризаторском вештином здружи корисно с лепим, да упути читаоца, нарочито младог читаоца, да тражи лепоту и у планинској појезији, да, ходећи
кроз планину, не остане непримчив оном заносном даху,
којим велика природа опија човека и онда, кад он то не
осећа, на кратко, да га пробуди, да проучавањем планине
научи и љубити планину!
Уосталом, не треба превиђати, да и сама она географска знања, која се у овом спису износе, имају врло
велике вредности. Знања о земљи са свима појавама, које
на њој опажамо, чинила су увек значајан члан у људском
знању о природи; на унапређењу тих знања узимали су
учешћа готово сви ранији, културни векови, и она су готово у свима њима била један од главних основа у образовању подмлатка. Данас је обим тих знања већи но икад
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лина ? Преко тог кривудавог профила узвишења, што се
уздижу с ону страну долине, распознаје се у даљини други
профил од већ плавичастих брда; затим, још даље, трећи,
па и четврти низ брда, боје као небо плаве.

III
Стена и кристал

...То је врх састављен од црних, глинених стена које
време непрестано руши свима својим ваздушним чиниоцима: ветром, сунчаним зрацима, снегом, маглом и
кишом. Одваљене плочице овог црног глинца цепају се,
крше и спуштају у масама, клизећи низ падину.

досле, али је исто тако већи и њихов значај не само за
науку уопште, већ и за сваког појединца посебице. Познавање земље као људског станишта, знање о њеном
рељефу, њеним водама, њеним климатским и метеоролошким приликама, о њеном утицају на човека и друштво
- јесте нешто, што је данас потребно сваком образованом
човеку. И кад је Српска Књижевна Задруга припитавши по
обичају неколике наше признате стручњаке за мњење о
овоме спису усвојила да га прими у коло својих издања,
она је имала на уму не само велики глас овога писца, већ
нарочито онај значај, који ово дело може имати за ону
српску публику, која воли природу због природе, која излази у планину ради планине, и коју природа може много
боље васпитавати и учити него многа друга, сухопарна
или незанимљива дисциплина!...
II

Брда и долине

Укупно узета, долина се са својим безбројним
огранцима, што са свију страна дубоко улазе у планину,
може поредити с дрвећем чије се гране деле на све мање
и мање гранчице. По облику главне долине и мреже од
долиница, које су јој као огранци, најбоље се и може схватити истински рељеф планина које та долина одваја.
Уосталом зар се са врхова, са којих поглед понајслободније лута у простору, не види мноштво висова, које човек
пореди једне с другима и који се сви показују као једна це-

* * *
Нарочито нас планина изненађује силном лепотом
својих слојева и својих шиљака, те бисмо рекли да су то
вавилонски храмови...
Исто тако, веома лепи за око, ма да од мањег релативног значаја, јесу и стењаци од пешчара и конгломерата. Свуда где нагиб земљишта олакшава рад воде, она
размекшава онај леп, којим су ове стене слепљене и дубе
себи олучић, уску пукотину која мало по мало и расцепи
стену на двоје. Други поточићи издубу исто тако у близини
споредне пукотине и то тим дубље, што им је течна маса
већа. Тако исечена стена најпосле постане налик на лавиринат од обелисака, кула и тврдиња. Има ових одломака од планине, чији изглед подсећа тако на опустеле
градове, с влажним и кривим улицама, с изрезаним зидовима, с кулама мотриљама, с наднесеним кулицама и
чудноватим киповима.
Црни пролом бејах издалека опазио, али на врху брда
до уласка, спазих још и неке особито чудне облике што
ми личаху на поређане џинове. Приближивши се, видех
да су високи стубови од глине, од којих сваки на врху носи
по велики округао камен који се издалека чини као нека
глава. То беше стога, што су кише мало по мало раствориле и однеле сву околну земљу, а поштеделе то тешко
камење; сада пак оно својом тежином збија и заштићава
гигантске стубове од глине на којима се држи.
Сваки гребен, свака планинска стена имају, дакле,
свој особити изглед, према материји од које су и према
снази којом се опиру чиниоцима што их руше. Тако постаје
бескрајна разноликост облика, што се још с поља, на
стени, увећава супротношћу снежних поља, траве, шума
и биља. Лепоти црта доприносе још и... непрестане измене површинског уреса.

IV
Постање планине

А како је с постањем планине? Је ли поуздано да су
њено постање пронашли ? Можемо ли, гледајући све те
стене: пешчаре, кречњаке, глинце и граните, испричати
како се та грдна маса нагомилала и у небо издигла? Да
ли се ми, кепеци који планину посматрамо у васколикој
њеној лепоти, можемо обрнути за часак самим себи, и поносно рећи планини: „Ето, и најмањи твој камен може нас
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смрвити, али ми те опет разумемо; знамо како си постала избацује их вулкан кроз кратер, као што бива са згурама
из Везува и Етне.
и знамо твоју повесницу" ?
* * *
Тако су исто и народи, који тек беху изишли из својега
првобитног варварског стања, стварали за све, што им је
упадало у очи, по какво одлучно објашњење.
Најпростије је тумачење оно које нам казује: како су
богови или духови бацили планине озго с небеса и расејали их тамо амо, или их још при том и отесали као стубове, који ће држати небески свод. Тако су, вели се,
створени Ливан и Хермон; тако је на крају света усађено
и плећато брдо Атлас. Уосталом, планине, пошто су већ
створене, често мењаху место, и прича каже да су се богови њима бацали и тукли као оно камењем из праћке.

V
Окаменотине (ФОСИЛИ)

Ма какво било порекло планине, ми њену историју познајемо и из оног времена које је било много пре, него што
је наше човечанство умело писати своје летописе ...
Међутим, историја мртве планине писана је видљивим
словима већ од толико милиона столећа!
Велика је истина, која већ искакаше пред очи и нашим
прецима из детињског доба цивилизације и коју су они
различито причали у својим бајкама: да су планински
слојеви, које видимо наслагане као камење у каквој
згради, били сталожени из воде.
* * *
Испитивачи су утврдили и то,
да је стена, што настаје на
неком другом месту у мору, на
његовом дну, чиста креда. На
ово дно падају непрестано с водене површине као киша:
шкољчане љуштуре, дршке од
сунћера, сваковрсне животињице, нижи организми, - било
силикатни или кречни, па се мешају са многобројним створовима што живе, умиру и
нагомилавају се на дну, и то у
толиким гомилама, да граде
слојеве тако дебеле, као што су
слојеви у наших планина. Уосталом, зар планински слојеви и
нису састављени од материјала
и остатака исте врсте ?
* * *
У току столећа, слојеви морских и језерских форма* * *
Уз ово тумачење постанка планина које се везује за ција, од којих је већином наша планина састављена, извољу богова, митологија многих народа даје и друго ту- дигли су се на велику висину изнад мора и сад стоје
мачење нешто мало лепше. По тој су замисли стене и према њему косо и набрано.
брда живи органи, природно израсли на големом телу
* * *
земљином, као што израшћују прашни кончићи из крунице
Тамо, где слојеви, сталожени из морских и језерских
неког цвета. Док се на једној страни земља спушташе да
прими на се морске воде, дотле се с друге подизаше ка вода, заузимљу првобитни положај, тј. онај који имађаху
некад, тамо је шкољчана љуштура која се налази у горсунцу да од њега добије животворну светлост.
њем слоју, јамачно млађа, доцнија, од оне у слојевима
што леже оздо: њихов је живот растављен стотинама, хи* * *
Вулкани у правом смислу речи, у многоме различни од љадама година, које представљају те масе пешчара или
обичних планина, имају један средишни димњак, кроз који креде, што их налазимо измећу њих.
Да су на земљи, од кад се првипут на њеној охлађеној
избијају пара и истрошено комађе стена. Ну, кад се ове
стене охладе, димњак се затвори, и падине вулканске кори јавише живи организми, живеле једне исте врсте
купе, под утицајем кише и биља, изгубе своју првашњу биља и животиња, тада се неби могло судити о релативправилност, па најпосле постану налик на падине других ној старости два, једно од другог одељена, земљина
брда. Сем тога, има стеновитих маса које, подижући се из слоја.
Уводни део и избор одломака из књиге која је
земље, било у течном, било у кашастом стању, излазе садео корена српског планинарства. Приредио Д. Б.
свим просто из какве дугачке пукотине у земљишту, а не
16
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ЕВРОПСКИ
ПЕШАЧКИ ПУТЕВИ
Е 12 Cilento
(Ћиленто) - 2013.
На позив Италијанске пешачке асоцијације FIE, 37 планинара из 10 планинарских друштава из Србије присуствовалo je отварању и представљању деонице пута Е –
12 поред Медитерана; у Националном парку Cilento и
Vallо di Dianо e Alburni у покрајини Кампанија у јужној Италији.

Уз присуство више од 1000 учесника из 9 земаља, организовано је пешачење на више деоница, према сопственом избору учесника.
Главни промотивни правци пешачења били су: -Марина ди Корте Киара – Палинуро (12км) и Санца – долина
и извор реке Бусенто (10 км)
Са нашом делегацијом, и овога пута, путовали су представници ПС Босне и Херцеговине Белма Дељо и Зијад
Дељо (председник ПСБиХ).
Централна свечаност ( после дефилеа од Вила маре
до града Саприја) одржана је у Хали спортова. Учеснике
су поздравили званичници Aдминистративне области Казакастра, града Саприја, Националног парка и председница ЕРА госпођа Лиз Нилсен.
Том приликом додељене су плакете свим учесницима
и исказана je захвалност организаторима. Међу њима је
највећи напор уложио наш стари пријатељ Доменико
Мимо Пандолфо, који је значајан део времена посветио
нашој делегацији.
Планинарски савез Србије поверио је организацију
овог путовања ПК „Победа“ због великог искуства у организовању међународних акција.

Наравно, и овога пута излет је успешно организован.
Утисци су веома пријатни, како због изванредно лепе
и разноврсне природе планинско-морског парка, тако и
због пријатељске и веселе комуникације са учесницима
из свих земаља. Међусобна натпевавања и узвикивања
имена држава и клубова подизали су лепо расположење
међу учесницима. На завршној свечаности наступила је
локална музичка група Пиера Ломбарди, која је изводила
музику југа Италије.
Свим делегацијама смо уручили позиве да посете
Србију, посебно за време одржавања годишње конференције ЕРА у Вршцу у октобру.
* * *
Национални парк Ћиленто и
Вало ди Диано е Албурни, смештени су у источном залеђу градова
Салерно, Агрополи и Сапри. Парк
обухвата вредности планинског масива Монте Ћервати (1889м), преко
кога прелази пут Е 1, и вредности
морског добра у непосредном приобаљу Тиренског мора.
Занимљиви су због разноврсног
садржаја природних и културноисторијских добара. Разноврсни геолошки и геоморфолошки облици кањони, пећине, стене, бистре реке,
водопади, плаже и спрудови окружени су густом и разноврсном медитеранском вегетацијом.
У заштићеном подручју налазе
се бројна планинска и приморска
насеља са богатим историјским и
културним наслеђем. Овде се сусрећу трагови праисторије, антике, Старе Грчке, Византије, Рима и средњег
века. Највећи град је Сапри у заливу Поликастро, у Тиренском мору.
У оквиру овог путовања учесници су посетили градове
Мантову и Себионету у Ломбардији, а затим на југу, у покрајинама Пуља, Базилика и Кампанија посетили смо
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чувени град Кану, Бари са црквом Светог Николе, Остуни,
Конверзано, Алберобело са занимљивим градитељским
наслеђем, а затим и град Матеру са богатим наслеђем изградње кућа укопавањем у камене литице још од праисторијских времена до данас. У слободном дану
организован је излазак на вулкан Везув, што је додатно
обогатило ово разноврсно путовање.
Занимљиво је да смо за смештај једне ноћи на путу користили услуге сеоског туризма у близини Мантове. Ово
је веома заступљени облик туризма у Италији (Agriturissmo), повољан за планинаре.
18
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Са задовољством препоручујемо планинарима да посете ове националне паркове због могућности квалитетног планинарења и пешачења, али и одмора на мору.
Смештај је повољан у бројним добро опремљеним камповима са прихватљивим ценама. Цела територија покривена је добрим планинарским топографским картама.
Могу се користити услуге планинарских водича из локалних клубова и Националног парка.
Текст и фото: Бранислав Божовић, Борис Мићић

СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ

БОЛДЕРИНГ,
ДИСЦИПЛИНА
У СПОРТСКОМ
ПЕЊАЊУ
Болдеринг је спортска дисциплина, чији назив потиче
од енглеске речи “boulder”, што значи “камен”, често сам
и заобљен... Према томе, изведена реч “болдеринг” је
назив за спортску дисциплину пењања на великом камену...
Историјски гледано, болдеринг је настао из спортског
пењања на ужету, као последица жеље за стицањем
снаге и вештине пењача у испењавању све тежих пењачких смерова.
Основно обележје болдеринга, самим тим и разлика у
односу на спортско пењaње на ужету, је одсуство ужета,
као и остале пратеће опреме попут појасева, справа за
осигуравање, комплета итд. Све што је потребно је пар
пењачица, мало магнезијума и пењање може да почне.
Разлог изузетне популарности ове дисциплине, нарочито у Америци, у којој она предњачи над класичним
спортским пењањем на ужету, лежи баш у једноставности, али и слободи коју пружа пењачима. Није потребна
озбиљна припрема стене, опремање смерова, бушење,
чишћење итд.
Наравно, одсуство класичне опреме за осигуравање
условљава уобичајену максималну висину болдер - сме-

рова на 3 метра, уз обавезно коришћење струњача за доскок, тзв „Crash pad“.
Историјски посматрано, ако изузмемо ону Дарвинову да је човек настао од мајмуна - па пењање некако носимо
у себи, на шта ме моји клинци редовно подсећају, крајем
прошлог века у шумама Фонтенблoа (фр. Fontainebleau)
јужно од Париза, људи су се из забаве пењали по болдерима од пешчара. Исти тај, из милоште од пењача прозван Фонт, је колевка болдеринга као дисциплине у
пењању, вештине, начина живота и чега све не. Одатле
се проширио најпре по европским земљама и Америци, а
касније као субкултуролошки фeномен свуда по свету. У
Америци је нарочито нашао упориште, док се пењање на
ужету још „држи“ у Европи. У Америци, као изворишту
болдеринга, се помиње у последњих петнаестак година
доста редуковано пењалиште Хуеко Тенкс (енг. Hueco
Tanks), Тексас. Због свог богатог културолошког наслеђа
доморадачких индијанских племена, читаве области са
популарним болдерима су затворене, док је у другима успостављена строга контрола уласка, па чак и кретања. Но,
и даље популарни Хуеко је зимска дестинација сваког
иоле озбиљног болдераша у Америци. Паралелни развој
ова два пењалишта условио је два различита система утврђивања тежине самих болдер смерова, „Font“ и „V“
скала. Када говоримо о пењачима, који су померали границу болдеринга, морамо споменти Џона Гила, који је педесетих година, као гимнастичар, кроз читав низ вежби и
јаких тренинга стекао снагу за испењавање невероватних
болдер - смерова. Уједно је показао млађима која је посвећеност кроз тренинг потребна за врхунско бављење
болдерингом.
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СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ
Када су у питању свежији идоли болдер-пењања деведесетих година, не можемо пренебрегнути Острвску
школу болдеринга на челу са Беном Муном и Џеријем
Мофатом. Али, свакако, највећи међу највећима је велики поклоник и промотер спиритуалног приступа пењању уопште Фредерик Никол, популарни „burger king“ човек који је први испењао болдер тежине Font. 8б+ и 8ц.
Наравно, све ово са вероватно највећим подлактицама у
историји болдеринга и фасцинатним згибом на малом
прсту једне руке, изведеним у легендарном филму.„Masters of Stone...“
Период после 2000. године уводи нова лица : Педро
Понс, Кристијан Коре, Крис Шарма, Дејв Грејем, и свакако нови клинци - Адам Ондра, Данијел Вудс. У женској
конкуренцији ретко ко је могао да се супротстави Лиси
Рендс и њеним резултатима.
Српска болдеринг прича почиње почетком 2000 - их,
када је мала група пењача, на челу са Марком Мачеком,
на Вршачком брегу открила прве болдере. Касније је
Вршац израстао у прво болдер пењалиште у Србији.
Јелашничка клисура је последњих година српско болдер
пењалиште број један, са преко 200 уређених болдерсмерова, захваљујући великом труду Милоша Пулетића.
Прва такмичења у болдерингу на природним стенам
везују се за Америку и Феникс болдеринг контест ПБЦ,
који се од средине деведесетих година одржавао неких
петнаест година, у Европи сада већ традиционални
Melobloco представља модел организације такмичења са
преко две хиљаде такмичара сваке године.
По свом формирању, Комисија за спортско пењање
препознала је тренд раста популарности болдеринга као
такмичарске дисциплине. У Јелашничкој клисури, 13. и 14.
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априла 2013. одржано је прво Државно првенство Србије
у дисциплини болдеринг. За потребе квалификација, одржаних 13. априла, одабрано је 15 блокова стене са укупно
40 болдер - смерова, удаљених један од другог до 20 м,
тежине која варира од 4 font. до 7б+ font. Док је за финале,

СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ

одржано у недељу 14.
априла, изабрана локација
удаљена 50 м са 9 уређених
болдер - смерова, од којих је
8 било један до другог, што је
било одлично како за посматраче, тако и за судије, који су
могли лако да прате наступ
свих такмичара у финалу. Тежина болдер смерова у финалу варирала је од 5а фб до
7б+ фб. Победник у женској
конкуренцији била је Сташа
Гејо, док је у мушкој конкуренцији најбољи био Бојан Јанежић.
Након свега наведеног, водећи се све популарнијом
максимом међу пењачима,
„the best climber is the climber
who is having best fun“, у преводу - најбољи пењач је онај
који се најбоље забавља,
болдеринг је дисциплина која
ће у будоћности имати све
више поклоника.
Текст и фото:
Марко Ћирковић
Планинарски гласник бр 73/2013
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ЕРА - ВЕСТИ И ДОГАЂАЈИ

ПРИПРЕМЕ ЗА
44. КОНФЕРЕНЦИЈУ
ЕРА У ВРШЦУ
ОД 09. - 12.
ОКТОБРА 2013.
Председница EРA госпођа Лиз Нилсен у
Србији 27. и 28. мај 2013. године
У повратку са представљања Европског пешачког пута
Е 12 у Италији, делегацији ПСС придружила се госпођа
Лиз Нилсен, председница EРA.
Циљ њеног доласка у Србију је преглед досадашњих
резултата рада на припреми организације 44. годишње
конференције EРA, која ће се одржати у Вршцу од 09 -12.
октобра 2013. године.
Председник ПСС-а Борис Мићић је госпођи Нилсен
представио планирани програм организације за делегате
и госте Конференције.
Госпођа Нилсен је примљена у Општини Вршац, где
се састала са госпођом Маријом Кујић, чланом Градског
већа и госпођом Тањом Палковач, директорком Туристичке организације у Вршцу. На састанку је потврђен договор око учешћа Општине и ТОВ у организацији
Конференције.
Након посете Општини, госпођа Нилсен је у пратњи
делегације ПСС посетила хотел“Србија“, где ће бити
смештени сви делегати и где ће се одржати 44. конференција. Госпођа Нилсен је изразила задовољство због
добрих услова смештаја, одговарајућег простора и логистичке подршке за одржавање седница на Конференцији.
У поподневним сатима извршен је обилазак околине
Вршачког брега, обале Дунава код Банатске Паланке, а
затим и обронака Делиблатске пешчаре према Дунаву,
Делиблата, Долова и Чардака, где ће бити организовани
излети са пешачењем за учеснике.
Сутрадан, 28.05. пре подне, госпођи Нилсен приређен
је излет до Опленца са посетом Маузолеју – цркви династије Карађорђевић.
При одласку, госпођа Нилсен се топло захвалила на
дочеку, презентацији рада и програму њене посете.
У делегацији ПСС били су: Борис Мићић, председник
ПСС, Бранислав Божовић, секретар и Предраг Милошевић, члан Организационог одбора Конференције.
Б. Божовић, Б.Мићић, П. Милошевић
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ОРИЈЕНТАЦИЈА

ОДРЖАН 6. КУП
ОК ''ДИФ'' НА
ПАДИНАМА БУКУЉЕ
Шести куп Оријентиринг клуба ''Диф'' из Београда одржан је на падинама Букуље 6. и 7. априла, под називом
“АРАНЂЕЛОВАЦ – ОПЕН 2013.”
Организатори такмичења су: Оријентиринг савез
Србије, Министарство омладине и спорта Републике
Србије, Скупштина општине Аранђеловац, Факултет
спорта и физичког васпитања из Београда, Спортски
савез, Туристичка организација из Аранђеловца, и Планинарско друштво ''Букуља''.
Првог дана одржано је појединачно првенство
Србије за сениоре на средњој дистанци + ПСК – 3. коло.
Другог дана одржано је првенство Србије у комбинацији
+ ПСК – 4. коло. У оба дана су бодовани мушкарци у 12,
а жене у 11 категорија. Такође су обележене стазе за децу
Д7 (до 7 година) и Д10 ( до 10 година). Такмичење је протекло у “фер-плеј” односу, са око 200 учесника из неколико градова Србије.
Ово је друга година за редом како се Првенство
Србије у оријентирингу одржава на шумовитој Букуљи. За
разлику од прошле, ове године је промењена локација
такмичења на југоисточне пределе планине. Надамо се
такмичењу у идућој години са још већим бројем учесника,
јер се Букуља налази у близини Београда, а пружа идеалне услове за ову врсту такмичења.
Посебно захваљујемо на пруженој подршци: Одељењу Хитне помоћи Здравственог центра из Аранђеловца, Ватрогасној служби из Аранђеловца, ЈК предузећу
''Букуља'' и власницима приватних поседа, који су дозволили да преко њихових парцела прођу такмичарске стазе,
као и свима који су својим присуством увеличали ово атрактивно такмичење.
Поред овог такмичења, ПД ''Букуља'' из Аранђеловца у сарадњи са ПД ''ПТТ'' из Београда, организовали
су још једну значајну планинарску акцију у овој години. То
је била прослава Дана уставности Србије 15. фебруара
2013. у Орашцу. Учествовало је осам планинарских друштава и то: ''ПТТ'' из Београда, ''Копаоник'' из Београда,
''Победа'' из Београда , ''Рудник'' из Горњег Милановца,
''Цер'' из Шапца ''Челик'' из Смедерева, ''Гребен'' из Младеновца и ''Букуља'' из Аранђеловца. Након завршене
прославе у Марићевића јарузи, колона са око 100 планинара кренула је стазом ''Први српски устанак'' до врха Букуље. У планинарској кући на Букуљи послужени су
топлим чајем, пасуљем и разним освежењима. Дружење
се наставило до краја дана, при чему је том приликом
било предлога да ово постане традиционална планинарска акција.
Текст и фото: Александар Аца Милинковић
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23

АЛПИНИСТИЧКЕ ВЕСТИ

ИЗВЕШТАЈ СА АКЦИЈЕ
УРЕЂЕЊА ПЕЊАЛИШТА У
ГОРЊАЧКОЈ КЛИСУРИ

љених прилаза и маркација, уз помоћ свих алпиниста који
ће долазити у Горњак.
У акцији уређења учествовало је 25 чланова АОПС из
Београда и АО из Пожаревца.
Т.Т и Б.Д.Б.

ОДРЖАН ПОЧЕТНИ
АЛПИНИСТИЧКИ ТЕЧАЈ
– ЗИМСКА ТЕХНИКА НА
СТАРОЈ ПЛАНИНИ, СУВОЈ
ПЛАНИНИ И ДУРМИТОРУ
На основу Плана и програма школовања планинарских
кадрова у ПСС и Правилника за организовање и
извођење алпинистичких течајева из основне обуке у
алпинизму за звање “алпиниста-приправник“, изведен је
почетни алпинистички течај за зимску технику у
планинским масивима Старе планине, Суве планине и
Дурмитора, периодично од 15.03. до 08.04. 2013. године,
када су обављени завршни успони и испити.
Течај се састојао од 11 теоретских предавања са 31
наставним часом и 12 тематских јединица тренинга,
вежби и практичних успона у снегу, са 64 наставна часа.
Испитну комисију сачињавали су искусни кадрови Слободан Миловановић, Слободан Жарковић, Ненад
Трипковић, Обрад Кузељевић. Кроз течај и кроз завршне
успоне прошло је 14 полазника. Течај је успешно
завршило 11 учесника. Двојици учесника остављен је
услов да ураде још по један завршни зимски успон.
С.Ж и Б.Д.Б

У оквиру реализације пројеката уређења пењалишта
у Србији, коју је припремила Комисија за алпинизам ПСС,
Алпинистички одсек ПС Београда извео је 06. и 07.
априла 2013. године дводневну акцију уређењa
пењалишта у Горњачкој клисури, популарном „Горњаку“.
На акцији је уређиван приступ пењалишту и стенама.
Приступне стазе су очишћене и маркиране, а остављени
су и путокази са седам означених сектора на пењалишту.
Такође су опремљена два смера. Алпинистички смерови
су чишћени од крушљивих делова са заменом дотрајалих
клинова и болтова на сидриштима, што је важно за
безбедност при обуци на почетничким течајевима.
Извршено је и опремање једног новог смера.
Вредно је забележити да је израђен савремени АЛПИНИСТИЧКИ ТАБОР
електронски запис (ГПС) координата свих сектора, који ће
бити постављен на планинарске сајтове савеза и одсека „ДУРМИТОР – ЗИМА 2013.“
заједно са фотографијама. У плану је наставак опремања
Комисија за алпинизам Планинарског савеза Србије
смерова према смерницама из пројекта уређења овог
пењалишта. Очекује се и стално одржавање направ- организовала је зимски алпинистички табор на Дурмитору,
у периоду од 29.03. до 07.04. 2013. године. Табор је
одржан успешно и поред лоших временских услова.
Услед јаких падавина и високих температура, опасност од
лавина била је веома изражена. У интересу безбедности
учесника, свакодневно је праћено стање и стабилност
снега путем лавинских тестова и вршено осматрање
смерова и других параметара. У истом циљу пењачке
активности обављене су на најбезбеднијим местима и у
контролисаном обиму. Време је коришћено за образовање, пројекције, размену искустава и договоре о
будућим акцијама и сарадњи на релацији активности
одсека, секција и Комисије за алпинизам. Испењано је
девет смерова и изведена су два турна приступа и спуста
на врхове Савин кук и Шљеме. На табору је
учествовало19 алпиниста из 10 клубова и алпинистичких
одсека.
С.Ж и Б.Д.Б
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На табору је испењано 15 различитих смерова, са
уласком у један смер преко 500 метара. Током табора
успостављена је драгоцена сарадња са колегама из
Грчке.
На табору је било присутно 7 алпиниста из Чачка,
Кикинде и Крушевца.
Д.Б. и Б.Д

НАШИ АЛПИНИСТИ НА
MЕЂУНАРОДНОМ СУСРЕТУ
АЛПИНИСТА У ВЕЛИКОЈ
БРИТАНИЈИ

ТАБОР АЛПИНИСТА У
ВАРАСОВИ – ГРЧКА, 27.04.
ДО 06.05. 2013. ГОДИНЕ
У оквиру међународног програма, Комисија за
алпинизам ПСС организовала је табор алпиниста у месту
Варасова, које је једно од најзначајних алпинистичких
пењалишта у Грчкој. Пењалиште је познато по
традиционалним неопремљеним смеровима, тежине од
V степена па навише (скала УИАА) од којих су неки дужи
од 500 метара.

Овогодишњи традиционални Mеђународни сусрет
алпиниста BMC одржан је од 12. до 19. маја 2013. године,
под оригиналним насловом “BMC International Sea Cliff
climbing Mеет”, у слободном преводу ... међународни
сусрет пењача на морским литицама. Место одржавања
сусрета је Корнвол, у јужном делу Велике Британије, који
се сматра за „пењачки рај“.
Планинарски савез Србије на овом сусрету
представљали су млади алпинисти Катарина Мановски СПК „Pentraх“ из Кикинде и Предраг Ћурдић, ПК
„Раднички“ из Београда. На сусрету је било 35 алпиниста
из више земаља - из Пољске, Израела, Малте, Велике
Британије, Јужне Африке, Шведске, Холандије, Словеније, Хрватске и других. Према речима наших учесника,
било им је задовољство што су се нашли као наши
представници у међународној пењачкој заједници и што
су размењивали корисна искуства. Била им је част да
представљају Србију и спремни су да стечена знања
поделе са свима који то желе. Пењање на морским
литицама Корнвола било је изванредно и незаборавно.
Домаћини овог традиционалног алпинистичког сусрета
и овога пута били су изузетно гостопримљиви. Као и увек,
сваки учесник имао је свог домаћина који је био и водич и
партнер у пењању.
Катарина Мановски испењала је 24 смери висине од
15 до 64 метра. Предраг Ћурдић испењао је 20 смерова
висине од 12 до 67 метара.
К.М, П.Ћ и Б.Д.Б
Планинарски гласник бр 73/2013
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ПЛАНИНА ГОЛИЈА,
ИМПРЕСИЈА
ПРИРОДЕ
Документарни еколошко - културолошки филм о
планини Голији приказан је премијерно поводом 05. јуна Светског дана заштите животне средине у Ивањици и
Рашкој.
Продуцент филма је „Либрафилм“ из Београда, а
копродуцент „Застава филм“ из Београда. Аутор је
госпођа Ранка Велимировић из „Либрафилма“. Дужина
филма је 70 минута.
Занимљиво је напоменути да је „Либрафилм“ снимила
28 разноврсних филмова из области природе, екологије,
историје и културе, међу којима и четири документарна
филма о планинама Србије: „Цветник Јадовник“, „Додир
неба Стара планина“, „Рудник сребрна планина“ и сада „
Планина Голија, импресија природе“.
Уводну беседу пре пројекције у Ивањици изрекао је
Бранислав Божовић, секретар Планинарског савеза
Србије. Пројекцији у Ивањици присуствовали су чланови
Планинарског друштва „Голија“ из Ивањице.

НОВИ ФИЛМ ИЗ
МАЈСТОРСКЕ
РАДИОНИЦЕ
ДРАГОСЛАВА ГОГИЋА

Снимљен документарни филм о Летњој школи за
планинарске водиче Планинарског савеза Србије
Током одржавања Летње школе за планинарске
водиче Планинарског савеза Србије, у Сопотници, од
25.07. до 05.08.2012. године, Драгослав Гогић, члан ПК
„Јастребац“из Крушевца и члан УО ПСС, снимио је
документарни филм о раду школе. У филму је приказан
комплетан садржај активности из програма школовања
планинарских водича у летњим условима. Пројекат је
рађен дидактички, са намером да буде образовно штиво
за будуће генерације планинарских водича Србије. У
трајању од 101 минута документарног филма, гледаоци
имају прилику да виде и слапове Сопотнице, планине
Јадовник и Камену гору, манастир Милешеву, као и
кањон реке Милешевке. Садржај филма је базиран на 8
мањих целина, где посебно место заузимају: оријентација,
чворологија, прва помоћ, биваковање, метеорологија,
планинарска опрема, историјат планинарства, као и
Обавештење: Канцеларија ПСС ће, за потребе делатност рада Службе водича Планинарског савеза
пројекција у планинарским друштвима, обезбедити Србије.
могућност изнајмљивања ових филмова из видеотеке
Б. Д. Б. и Д. Г.
Савеза.
Бранислав Божовић

26

Планинарски гласник бр 73/2013

БАЛКАНСКА САРАДЊА

ИЗЛОЖБА
ПЛАНИНАРСКИХ
ФОТОГРАФИЈА
ПД КАБЛАР
Чланови ПД Каблар из Чачка су у холу Дома културе у
свом граду, приредили изложбу фотографија на којој су
приказали део оног што су прошли протекле године.
Изложба је била добро посећена, а од стране стручњака
добила је све похвале.
Мали део фотографија представљамо читаоцима
Планинарског гласника (задња страна корица).
Р. Вукосављевић

БАЛКАНСКА
ПЛАНИНАРСКА УНИЈА НА
ПРОСЛАВИ
СТОГОДИШЊИЦЕ ПРВОГ
УСПОНА НА ОЛИМП
У оквиру обележавања стогодишњице првог успона на
Олимп у Грчкој, у Литохору је одржан тродневни пролећни

састанак Балканске планинарске
уније. Планинарски савез Грчке организовао је успон за све чланове
БМУ на највиши врх Олимпа (Митикас 2 917 метара) и Сколио. Одазвали су се сви: домаћини Грци,
Македонци, Словенци, Хрвати, Бугари, Босанци, Црногорци, Албанци, Турци и, наравно, ми
из Србије.
Потписана су два меморандума: први - о сарадњи и
подршци БМУ у заједничким и појединачним пројектима,
што је прихваћено једногласно, и други - меморандум и
анекс о истим условима коришћења планинарских домова које имају планинари земље домаћина a потписан
je од свих чланица БМУ, осим Словеније и Хрватске.
Дато је и неколико иницијатива, као што је предлог за
организовање кампова за младе планинара Балкана.
Делегати БМУ обишли су са љубазним домаћинима
археолошко налазиште Дион и кањон у близини Литохора.
Следећи састанак БМУ заказан је на јесен у Словенији, а
једногласно је усвојен и предлог делегације из Хрватске
да се пролећни скуп наредне године одржи у Пакленици.
Драгослав Гогић, Мирко Детичек
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ГОДИНА
ТОЛЕРАНЦИЈЕ У
СПОРТУ 2013.
Одлукoм Владе Републике Србије, 2013. година је
проглашена годином толеранције и ферплеја у спорту.
Обавеза свих спортских гранских савеза и спортских
организација је укључење у овај заједнички пројекат.
Уз гесло „ФЕРПЛЕЈ ЈЕ ПОБЕДА“, Министарство омладине и спорта, са свим гранским националним савезима, указује на суштински значај обавезе поштовања
и толеранције у спорту и спортским активностима, од
најмањих до највећих спортских средина, друштава,
клубова и репрезентација, од најмањих до највећих
спортских догађаја, у индивидуалном и масовном
спорту и рекреацији.

Циљ ове акције је што бржи повратак нашег спорта
и спортских односа на ниво међусобног поштовања,
уважавања, добре спортске сарадње и признавања достигнутог квалитета и резултата спортских конкурената.
Србија, као снажна спортска целина, пролази кроз
тежак период са високим степеном нетолерантности
између спортиста, клубова и спортских навијача. Такви
односи су изразито угрозили наш спорт. Овај период
се мора завршити што пре. Зато је веома важно да се
не само ове године, него и убудуће, стално подсећамо
шта нам је спортски задатак на путу према добрим
спортским резултатима и победама.
Молимо сва планинарска друштва /клубове да
на свакој акцији, такмичењу и другим догађајима,
видно истичу гесло „ФЕРПЛЕЈ ЈЕ ПОБЕДА“, победа за младе генерације и њихово васпитање
здравих спортиста.
Управни одбор
Планинарског савеза Србије

ПОРУКА КЛУБОВИМА-ДРУШТВИМА КОЈИ ОРГАНИЗУЈУ
РЕПУБЛИЧКЕ АКЦИЈЕ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ
На свим дописима, лифлетима, плакатима, и другом рекламном материјалу обавезно уписивати следећи текст, са логотипом Министарства омладине и спорта:

“ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И
СПОРТА, ДОПРИНЕЛИ СУ У ЗНАЧАЈНОЈ МЕРИ РЕАЛИЗАЦИЈИ
НАШИХ ПРОЈЕКАТА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕМ НЕОПХОДНИХ СРЕДСТАВА
ЗА ЊИХОВО ФИНАНСИРАЊЕ.”

