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Међународна планинарска и пењачка федерација (УИАА) је 12. jула
2013. послала честитку Немачком планинарском савезу - Немачком алпском клубу (ДАФ) за достигнут нови белег у богатој и дугој историји,
пошто су учланили милионитог планинара-пењача.
Ова част је припала Кирстен Филипу, који се уписао у секцију “Лерах” из
југозападне Немачке. Честитке је добио јуна ове године током Изложбе активности на отвореном простору (Outdoor Show) у Фридрихсхафену, на коме су
учествовали представници индустрије за спортове у природи, укључујући компаније које имају УИАА сигурносне ознаке (UIAA Safety Label), као и компаније
као Норт Фејс већински спонзор УИАА светске турнеје у пењању у леду. Честитку му је доделио потпредседник ДАФ-а Франц Јозеф ван де Лу. Он је тада
напоменуо да пораст чланства показује тренутни пораст интересовања за
спортско пењање, али то није једини разлог, јер је евидентан пораст чланства
и у секцијама које се не баве строго пењачким активностима. „Планински спортови цветају уопште и ми, изгледа, обезбеђујемо услуге народу које они и
очекују. И ја сам убеђен да нам се народ прикључује, јер ми одржавамо еколошке, спортске и социјалне вредности.” – рекао је ван де Лу.
Коментаришући овај догађај, председник УИАА Фриц Врајланд (Frits Vrijlandt) je рекао: „ДАФ није само највеће пењачко удружење, већ има историју
ангажовања међу својим члановима и оданост према планинарењу и активностима у природи које нас све инспиришу . Чињеница је да је ДАФ јак са милионитим чланом данас, а пораст је опорука тој оданости и привржености.”
О ДАФ-у
Немачки алпски клуб (ДАФ) је основан 1869. и постао је највећа алпска (планинарска) спортска организација са око милион чланова. У августу тај број се
већ попео на око 1.006.000 чланова. Његови чланови долазе из 355 независних секција из целе Немачке. Чланови могу да користе предности са специјалним ценама за смештај у више од 300 алпских планинарских објеката и
нуде им се алпске туре и активности, алпска сигурност и обука у оријентацији
и коришћењу мапа, водича, као и књиге из ДАФ-ове библиотеке по специјалним
ценама, или бесплатно. ДАФ је пре неколико година напустио УИАА и на овогодишњој Скупштини УИАА ће се поново учланити.
О УИАА
УИАА је основана 1932. Један од оснивача у Шамонију је био и Планинарски савез Краљевине Југославије. Има 80 чланица- удружења у 50 држава, који
представљају 1,3 милиона људи. Мисија УИАА је да промовише пораст и заштиту планинарења и пењања широм света, унапређује безбедно и етичко понашање у пракси и произведе (унапређује) одговоран приступ, заштиту културе
и околине. Организација ради кроз рад комисија које стварају препоруке,
ствара политику и заступа планинарску заједницу. УИАА је препозната од Међународног олимпијског комитета (МОК) за планинарење и пењање.
Б.М.М.
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УСПОН НА
МОНТЕ РОЗУ
Monte rosa
(Dufohrspitze 4634 m)
27.07 – 02. 08. 2013.
Тридесет првог јула, у 14:40h екипа ПК “ Железничар”
из Београда, предвођена Николом Радојевићем и Давором Циганковићем, попела се на највиши врх Швајцарске
Дифуршпиц - 4634 m, на планини Монте роза.
Сваки успон на врх има своју причу и занимљивости о
боравку на планини, припремама и путовању. Ова прича
ће вам у виду извештаја описати неке интересантне догађаје на планини и ван ње.
Ниједан врх на планети није вредан да се само о њему
прича, већ је много лепше описати тимски рад и догађаје
који су претходили остваривању успешног и безбедног успона на оно што ми називамо циљ, а симбол тога циља је
у нашем свету планинарства сам врх... Ово је први организовани успон на врх Дифуршпиц у дугој историји постојања нашег Друштва. Драго нам је да смо и ове године
наставили са успонима на највише врхове Алпа, а организујемо их сваке године у летњим месецима.
Након припрема на Дурмитору и Острвици, наша
екипа је завршила обуку и била спремн да се запути у
окриље Швајцарских Алпа. Било је потребно више од
шест месеци разних организационих припрема, да би са
великом сигурношћу започели путовање.
27. јула екипа од седам учесника и три водича кренула
је путем Хрватске, Словеније, Италије и Швајцарске. У
јутарњим часовима пролазимо кроз Тунел Симплон, који
нас уводи у Швајцарску. Атрактивним путем и панорамским погледима на Алпе возимо се до места Таш, где паркирамо возила. Крајња дестинација је градић Цермат

(Zermatt) до којега није могуће стићи сопственим превозом, већ једино изнајмљеним комбијима, који имају моторе са малим процентом загађења ваздуха и околине.
Такође је могуће превести се возом истом релацијом.
Цермат, Алпи, време
Цермат је један од неколико планинских градића, где
је све предодређено боравку у природи и бављењу разним планинским спортовима у току целе године.
Симбол овог града, а и Алпа, је планина Матерхорн,
која доминира читавим крајем и својим изгледом у облику
шпица мами сваког пролазника да застане и посматра ову
маркантну стену. Дрвене куће, уређене улице и тргови са
разним цветним аранжманима одмарају нам очи од непроспаване ноћи у току вожње из Србије. Смештамо шаторе у једини камп у Цермату и остатак дана користимо за
прибављање информација о успону. Обилазимо музеј посвећен планинарству и Матерхорну и разгледамо изложбену поставку...
Монте роза је огроман масив са бројним врховима, висине изнад 4200 m. Наш циљ Дифуршпиц - 4634m. је
уједно и највиши врх ове планине и после Монблана,
4810m други по висини у Алпима. Окружују га Монте роза
глечер и један од најдужих глечера у Швајцарској по
имену Горнер.
У Алпима, на висинама изнад 3000m владају вечити
снег и лед, тако да и у летњим месецима сваки пут доживимо зимске успоне, иако је у долинама понекад и плус
35 степени. У зависности од доба дана и временских прилика, или неприлика, на врховима планина може вас
сачекати јак ветар, или минус 15 степени. Морамо одмах
рећи да је за успон на високе алпске врхове највећи проблем јак ветар, који вас може одувати са уских гребена
пред сам излазак на врх. У условима јаког ветра успон се
одлаже док се ветар не примири и допусти излазак на жељени врх. Другог дана боравка у Цермату предвидели
смо аклиматизациони успон на врх Оберротхорн, висок
Планинарски гласник бр 74/2013
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3415m. Освануло је јако кишовито јутро и било нам је
јасно да ће овако лоше време остати читав дан, тако да
смо ускраћени за планирану аклиматизацију на висину.
Наше тело на нивоу мора удише ваздух засићен великим процентом кисеоника, док сваки успон на висину
снижава процентуално количину кисеоника и самим тим
нам је потребно више времена да се адаптирамо на новонастале услове.
Сваки појединац се аклиматизује на свој начин - неко
брже, неко спорије. Примера ради, на врху Монт Евереста, 8848m, има само 30 процената кисеоника у ваздуху,
а на врху Дифуршпиц, 4634m, негде око 60 процената.
Успон према дому
Дан нам пролази у скученом простору наших шатора.
Ово време је можда и најтеже за планинаре и алпинисте,
јер само чекају да се услови побољшају и да се запуте ка
врховима. По временској прогнози у наредним данима нас
очекује сунчано и стабилно време. За наш полазак на
успон до „Монте роза” планинарског дома, време се побољшало и омогућило нам да спакујемо камп и одложимо
вишак опреме у главној железничкој станици.
У центру места укрцавамо се у воз, који својим системом зупчастих шина успева да савлада стрме деонице ка
станици Ротенботен, где се искрцавамо. У возу предивна
слика људи из свих делова света, који јуре да фотоапаратом овековече врх Матерхорна окован снегом од скорашњих падавина.
Кренули смо најзад, сви су расположени и спремни за
успон до дома.
Први део стазе је спуст ка Горнер глечеру, преко којега
ћемо прећи да бисмо стигли до планинарског дома. Панорама врхова Монте роза нас све одушевљава и застајкујемо како бисмо уживали у овом дивном призору.
Од Маттерхорна се нижу врхови: Брajтхорн, Лискам,
Полукс, Мали Матерхорн и други, који очекују своје посетиоце... Након једног сата стижемо на руб глечера спустивши се вертикалним мердевинама постављеним ради
лакшег прилаза глечеру. У току лета, у нижим деловима,
глечер је прекривен ледом и све пукотине су видљиве и
тиме мање опасне него када су прекривене снегом.
Дошли смо до дела глечера где су нам биле потребне
дерезе због стрмијих залеђених деоница.
Настављамо успон ка дому, где стижемо у поподневним часовима након завршног успона, који је у стрмијим
деоницама обезбеђен фиксним бродским ужадима.
Дом је један од најатрактивнијих у Алпима, па чак и у
свету. Грађен је четири године и сада успева да са деведест процената сам производи електричну енергију.
Смештамо се у вишекреветну собу и одмарамо се од
данашњих напора.За сутрашњи успон на врх нас очекује
стабилно време без ветра, тако да доносимо одлуку да у
03h ујутру кренемо путем врха.
Сваки залазак сунца у Алпима је прича за себе, али
поглед на наш циљ у последњим тренуцима када сунце
буквално запали врхове својом јарко наранџасто бојом,
2
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Солидарност у планини
Приликом успона придружио нам се планинар из
Швајцарске, који је четрнаест дана пешачио од Цириха
до Цермата да би се попео на Монте розу. Његов водич
га је, по договору, очекивао у планинарском дому.
Након преласка првог дела глечера, исти планинар
креће даље сам, иако смо били за то да са нама настави успон до дома.
Све смо припремили и наставили успон. Није прошло ни десет минута, када смо наишли на истог планинара који се нешто раније сам запутио даље. Одмах
смо видели да је пао и при томе се повредио. Предње
шиљке дереза је забио у лед и није их на време извадио, саплео се и ударио цеваницом о залеђени руб
пукотине.
Одмах смо му притекли у помоћ и имобилисали му
потколеницу уз помоћ цепина и завоја. Већ је телефоном успоставио везу са својим водичем, који је алармирао Службу за спасавање из Цермата. Сместили
смо га што удобније и причали са њим до доласка хеликоптера. Од прелома имао је јаке болове, али је то
одлично подносио.
Време је било стабилно и сунчано, тако смо могли
неометано да му помогнемо и да организујемо окружење око њега за слетање хеликоптера. У оваквим ситуацијама најважније су процедуре и веома мало
простора има за неку импровизацију.
Место где је лежао означили смо са два укрштена
планинарска штапа, а Никола је у чучећем ставу са
две подигнуте руке у ваздух показао спасиоцима да
нам је потребна помоћ при евакуацији.
Као у неком филму, све се брзо дешавало, хеликоптер слеће на глечер уз јак ветар који производе
елисе. Три спасиоца су изашла и са собом понела носиљку, у којој ће транспортовати планинара. Исмар је
помагао спасиоцима док су му давали инфузију да би
му надокнадили течност у организму. Због јаких болова
дали су му анестетик кроз вену и кренули да га пакују
у носиљку. У року од десетак минута био је спреман за
транспорт. Два спасиоца, закачена за њега и носиљку,
нестају у ваздуху пред нашим очима.Цела процедура
спасавања је трајала око 40 минута, што је одлично и
нама је било драго да смо могли да помогнемо нашем
другару у невољи и да присуствујемо професионално
изведеном спасавању. И Никола и Исмар имају искуство у спасавању, па је то било од велике важности за
нашег другара, а и за сам успон.

ВИСОКОГОРСТВО
оставља нас без даха. У даљини гледамо стену Матер- Кажу да су овакви успони најтежи психички, јер вам је циљ
хорна и присећамо се детаља са успешног успона на тај пред очима, а никако да стигнете до њега.
Прелазимо на део глечера који је углавном само зачувени врх из августа 2011.
снежен и нема видљивих пукотина. Оваквим тереном се
крећемо у наредних један сат, где нас на висини од 4100m
Успон на врх
Сутрадан у 02h устајемо мамурни и спремамо се за очекује најтежи део глечерског успона. Сви покушавамо
завршни успон.Овај моменат је јако тежак, јер тада сте да пронађемо снаге и воље да једни другима помогнемо
јако поспани и у мраку морате да спремите сву опрему за у тешким моментима који су увек присутни. Три члана
полазак. Већ се види недостатак успона на врх Оберрот- екипе су већ на крају својих психофизичких могућности.
хорн и били смо свесни да ће успон на наш циљ бити Покушавамо да ускладимо ритам хода са њима. Један по
један, у размаку од пола сата, морају да заврше успон.
много захтевнији него што смо очекивали.
Крећемо се кроз мрак под светлом наших чеоних Шта сада радити у оваквим тренуцима увек је велико пилампи у лавиринту стена и снежних крпа при успону до тање.
Како да се сами враћају, или да неко од водича крене
глечера Монте роза. Увек је овај део приступа глечеру
мучан и дуг и сви једва чекамо да се појаве први зраци са њима ка дому у долини? Имали смо среће да су три
навезе одустале од врха и да су на нашу молбу примили
сунца.
наше другаре са њима у навезу. Овим путем захваљујемо
Организујемо се око формирања навезе.
Тврд залеђени снег нам омогућава лакше кретање, Чаби, Фрањи и Јанку, који су дали све од себе на успону
али након неколико минута хода наилазимо на бројне пу- и успели да досегну висину од 4100 m - први пут у планикотине које треба прећи ка даљем успону. Снежни мо- нарској каријери. Врхови и планине остају на месту, а на
стови преко пукотина у јутарњим часовима су чврсти и нама је да научимо када је кључни моменат за прекидање
успона за одређеног члана, или целу екипу.
омогућавају нам пролаз преко многих опасних места.
Даљи успон настављамо у две двочлане и једном троОко нас се налазе огромни ледени сераци, који приказују праву моћ глечера и подсећају нас да смо ми гости чланом навезом.Терен је све стрмији и нагиби у залеђеи да се морамо прилагодити планини, а не она нама. На ном снегу се крећу између тридесет и четрдесет степени
око 4000m већ осећамо замор и утицај висине. Полако за- по нашој процени. Излазимо на 4300 m на једно седло,
стајкујемо и покушавамо да успоставимо прави ритам хо- где започиње гребен који ће нас одвести до врха. При придања за целу групу. Некада је то јако тешко, јер нису сви премама за овај део успона имали смо информацију од
људи који су били да нема неких већих тежина у успону и
истих психофизичких могућности.
Док се пењемо, скоро да непрестано посматрамо врх. да на кључним местима постоје бродска фиксна ужад.

Солидарност у планини
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...стрми залеђени успон на врх...
На терену сасвим друга прича... Од залеђеног гребена
успон се претвара у праву пењачку авантуру на 4500m.
Већина снега на окомитом гребену више не постоји, сада
је то претежно пењање по сувој стени са оценом 3 УИАА.
Шта је ту је, одлучни смо у даљем успону и крећемо се
полако и сигурно.
Сами смо на гребену, што нам олакшава прелазак
преко њега, јер немамо обилажења са другима. У неколико наврата прелеће нас хеликоптер спасилачке службе
да би се обавестио о нашем успону и да ли смо способни
да се попнемо и спустимо у долину. Они су толико обучени, да из хеликоптера могу препознати искусне планинаре и алпинисте и закључити да ли треба да их врате са
успона.
Постављамо бројна међуосигурања на кључним местима, како бисмо задржали пад партнера у случају
оклизнућа, или губитка равнотеже… Време нас још увек
добро служи и нема јаког ветра. Погледи досежу на познате нам врхове: Гросглокнер, Монблан, Гран Парадизо,
Гросвенедигер и Матерхорн. Лепо је када човек са висина
сагледа свој пут у неколико протеклих година и схвати да
је то прави пут за њега и да су све потешкоће вредне
труда и улагања у оно што волимо, а то је планина и боравак на њој.
Испред нас се налази стрми залеђени успон на врх.
Коначно врх, помислили смо. Када се попесмо, тек тада
се указао прави врх, а до њега нас деле још две деонице
каменог гребена...!
Сваки покрет тела је важан и мора се усагласити са тереном на коме се налазимо. Понегде се прелази гребен
не шири од ширине наших стопала, а са обе стране дубока провалија ка Италији и Швајцарској... Дошли смо у
подножје последњег детаља, где је требало да постоји
4
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фиксно уже, али видимо да њега нема...
Никола се први пење слободно, док га Бојан осигурава. Неколико минута опрезности и излазимо на врх.
Фиксирамо уже као помоћ нашим другарима који су одмах
иза нас.
Након неколико минута стиже Давор са Јеленом и Милошем и после њих Исмар са Иваном. То је то ! У 14:40
екипа из ПК “Железничар” - Београд и ХПД “Бјелашница
1923 “ - Сарајево, поносито је стала на највиши врх
Швајцарске. Налазили смо се у предивном окружењу са
погледима на цео венац Алпа. Честитамо једни другима и
фотографишемо за успомену на овај захтеван успон.
Спуст ка дому
Тек сада почиње најтежи део, а то је спуст. Уморни
смо, гладни и жедни. Висина нас опомиње да се морамо
што пре спустити у долину. Спуст ка глечеру Монте роза
се изводи смером ка седлу између Дифуршпица и врха
Норденд. Овде је постављено фиксно бродско уже, како
би олакшало силажење низ стрми залеђени терен.
Опрезно, један по један, спуштамо се уз осигуравање
до самог глечера. Занимљивост при силаску глечером је
да се пролази кроз пукотину која је јако дубока, са вертикалним зидовима где може да стане двоспратна кућа. Да
нисмо јако уморни, вероватно би се неко сетио да овај
призор фотографише.
Све навезе се сачекују у доњем делу овог глечера. Николу је ухватила висинска болест и морамо што пре да се
спустимо на нижу висину. Јако је топло, снег је омекшао и
самим тим нам је много опаснији спуст преко изломљеног терена Монте розиног глечера. Крећемо се у навези и
кувамо се на сунцу, које немилосрдно сија и извлачи из
нас скоро сваки атом снаге. Након неколико сати спуста

ВИСОКОГОРСТВО
сишли смо са глечера и кроз онај исти лавиринт спустили
се по мраку у дом “Монте роза”. Другари који су се вратили раније дочекују нас и чиститају нам успон. Сви смо
уморни и сломљени од целодневног боравка на висини.
Одлажемо опрему и одлазимо у кревет на заслужени
одмор.
Ујутру, око 09h наредног дана, напуштамо удобност
планинарског дома и поново прелазимо Горнер глечер и
настављамо успон до станице Ротенботен. Чекамо воз
који нас превози до Цермата.
Какво је било олакшање наћи се поново у овом предивном месту...! За нама је остао један јако захтеван
успон и планина која заслужује свако поштовање. Дугујемо јој велику захвалност што нас је пустила у своје
окриље и дозволила нам да се безбедно спустимо у долину.
Поново формирамо шаторе у кампу и сви заједно
крећемо у ресторан са погледом на Матерхорн, да уз
хладно пиво прославимо успешан успон.
У Цермату се сваке године 01. августа прославља Дан
државности Швајцарске. Догодило се да баш тада и ми
будемо овде и да присуствујемо разним манифестацијама
у организованом окружењу, какво само Швајцарци могу да
поштују. Председник Града поздравља пролазнике на
осам различитих језика, а све то протиче без икаквог присуства обезбеђења и сцена на које смо код нас навикли.
Као шлаг на торту, увече је организован ватромет, који
је плаћен невероватних три милиона швајцарских франака. У 22h сва светла се гасе и почиње небо да гори...

призор који се тешко може описати. Oво је био прави завршетак подухвата какав је био успон на врх Дифуршпиц.
Ништа од овог успеха не би било да нисмо имали
праву екипу и тимски дух. Зато желимо јавно да вам представимо и похвалимо екипу:
Јелена Продановић (ПК „Железничар” - Београд)
Фрања Менрат (ПК „Целтис” - Сомбор)
Јанко Ђурић (ПК „Железничар” - Београд)
Милош Павић (ПК „Железничар” Београд)
Иван Спасојевић (ПК „Железничар” - Београд)
Бојан Миловановић (ПК „Железничар” - Београд)
Чаба Чик (ПК „Железничар” - Београд)
Исмар Ханџић (ХПД „Бјелашница 1923” - Сарајево)
и (ГСС – станица Сарајево) – водич
Давор Циганковић (ХПД „Бјелашница 1923” Сарајево) – заменик вође Експедиције и успона
Никола Радојевић (ПК „Железничар” - Београд) и
(Алпинистички одсек Београда) - вођа Експедиције
Захваљујемо клубовима на подршци и свима вама који
сте веровали у нас и подржали нас у истрајности.
Ово је била прва експедиција Клуба са које смо се свакодневно јављали путем сајта и фејсбук налога и пружали
вам информације о напредовању експедиције. Надамо се
да ће ово постати уобичајено и да ћемо у будућности
имати још оваквих успеха и добрих екипа за успоне на
разним планинама Европе и света.
Никола Радојевић
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ИНТЕРВЈУ
„Гласник”: Седам континената - седам највиших
врхова.... Сваки има своје климатске, физичке и техничке
карактеристике и специфичности, поред онога што им је
заједничко – мањак кисеоника, ниске температуре и велики вољни и физички напор неопходан да би се циљ
остварио. Хоћеш ли да читаоцима „Гласника” опишеш
разлике – али и сличности – међу тим планинским великанима онако како си их ти видео и доживео?
Басар: Наравно, поћи ћу редом како су се низали, од
почетка до завршетка:

РАЗГОВОР СА
БАСАРОМ
ЧАРОВЦЕМ БАСКОМ
Басар Чаровац – Баско члан је ПК ”Санџак”. Прави је
јунак у спорту, један од оних у Србији који су, у светским
размерама, постигли најзначајније резултате мерене
садржином, сложеношћу и захтевима који се пред спортисту постављају.
Носилац је звања заслужног спортисте, највишег у систему спорта у држави; добитник Мајске награде Спортског савеза Србије, највишег спортско-друштвеног
признања у земљи; проглашен за спортисту године у родном Новом Пазару, граду одличних спортиста; добитник
је посебне плакете Планинарског савеза Србије поводом
110 година организованог планинарства.
За “Планинарски гласник” дао је интервју, који је
водио Драган Божовић.
„Гласник”: Хиљаде планинара и алпиниста широм
света креће се планинама, хиљаде излазе на највише, а
десетине, можда стотине, на најтеже приступачне врхове.
Ипак, у тренутку када си ступио на последњи од највиших
врхова свих континената, био си сто тридесет шести на
свету коме је то успело. Да те нису, за три-четири месеца,
предухитрили један Румун и један Грк, био би први са простора југоисточне Европе, који је то постигао. Како објашњаваш тако мали број оних који припадају том елитном
друштву?
Басар: Елитно друштво 7 SUMMITS (7 ВРХОВА ) је отворено за све планинаре света. Међутим, огромна већина о томе
и не размишља, а они који то желе не испуњавају све што је потребно (истрајност, знање, психофизичка спремност, искуство
итд.) да би дошли у наш клуб.
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(1) Килиманџаро (5895 м), врх Африке, налази се у
Танзанији. То је једна јако интересантна и прелепа планина, коју бих препоручио сваком планинару да се на њу
пење. Уједно, то је и најлакши врх у овом низу.
(2) Аконкагвa (6962 м), врх Јужне Америке, налази се
у Аргентини на граници са Чилеом. Планина којој треба
да се посвети велика пажња, никако не дозвољава потцењивање. Температурне разлике су веома велике.
(3) Мт. Еверест (8848 м), врх Азије и света. Да би се на
њега попели потребне су озбиљне припреме и не сме се
дозволити ниједна грешка током пењања. Са својом висином логично је да је најопаснији и да се најдуже пење.
(4) Елбрус (5642 м), врх Европе, налази се у Русији, на
Кавказу. Има веома оштру климу чак и у летњем периоду.
(5) Винсон (4897 м), налази се на Антарктику и самом
позицијом је најхладнија од свих планина на које сам се
пењао. При самом врху температура је износила -560С.
(6) Денали ( McKinley, 6194 м), налази се у Северној
Америци на Аљасци. Осим што је много нижи, доста подсећа на Мт. Еверест по клими и по извођењу пењања.
(7) И на крају низа 7 SUMMITS је врх Аустралије и
Океаније Карстенс Пирамид (4884 м). Најнижи је од свих,
али најисцрпљујућији. Захтева комплетног планинара са
изузетним познавањем алпинистичких вештина.
„Гласник”: Као што смо видели, тешкоће су бројне.
Шта Ти је, опште узев, најтеже падало?
Басар : Могу са сигурношћу да кажем да сам се комплетно посвећивао сваком врху понаособ и увек сам одлазио сто посто физички спреман. Нервирало ме када
сам морао да успорим напредовање према врху због
лоших временских услова.
„Гласник”: Да ли се међу тих седам успона неки издвојио као најупечатљивији и због чега, да ли због укупног
доживљаја, или неког појединачног догађаја или утиска ?
Басар: Најупечатљивији успон, односно експедиција,
по мени је убедљиво на Карстенс Пирамид на Папуи.
Много несвакидашњих искустава сам тамо доживео, а и
руку на срце, јако је напорно и поред алпинистичког дела
који је веома захтеван.
„Гласник”: Шта ти је теже пало – сурово ледено беспуће Антарктика или мочварно тло, вечита влага, врелина
и загушљивост џунгле у Океанији?

ИНТЕРВЈУ
Басар: Антарктик и Океанија су тешки на различите
начине, Мени је много напорнија била експедиција на
Папуи, јер је извукла из мене и последњи атом снаге.
„Гласник”: Успех у оваквим подухватима – мислити
само на лична својства – не може да се оствари без неколико ствари. Мора постојати снажан вољни моменат,
стабилност личности, телесна предиспозиција и физичка
припремљеност. Да ли је нека од тих одлика важнија од
других?
Басар: Све факторе за успешно окончање експедиције морате испунити, а нарочито психички. Међу планинарима важи правило да се на сваку планину пењеш
главом...
„Гласник”: Упуштање у акције ове тежине и сложености захтева разноврсна знања. Где си и када прошао
обуку која Те је припремила за овакве успоне и задатке
које на њима мораш да решаваш?
Басар: Знање и вештина планинара се стиче годинама. Много тога што знам и шта могу научио сам од
својих старијих колега Слободана (Бобана) Миловановића и Слободана (Цолета) Гочманца. Остало је долазило
места где вам други не могу помоћи без обзира на њихово
само по себи кроз тренинге и експедиције.
знање и припремљеност. Из превентиве сам носио доста
„Гласник”: Физичке припреме и тренинг у дужем пе- лекова и других медицинских потрепштина, мада човек не
риоду и пред одлазак на експедицију су неопходни. На може све да понесе са собом.
који начин си одржавао сталност, а на који појачавао рад
„Гласник”: Шта си предузимао, па и у медицинском
неко време пред полазак?
погледу, да проблем предупредиш, или да га отклониш
Басар: Моје физичке припреме су се састојале од сва- ако наступи?
кодневних 16 км пешачења по новопазарској околини (наБасар: Мислим да сам на ово питање једним делом
равно, по одабраним теренима), а сам финиш пред
одговорио у претходном одговору. Тамо где је било реалекспедицију састојао се од додатног брзог ходања степених ризика, обавезно бих примао адекватне вакцине.
ницама горе - доле. Моји интензивни тренинзи су почели
„Гласник”: Да ли си имао ризичне ситуације у успоод припрема за Килиманџаро, па све до завршетка циклуса 7SUMMITS са Карстенс Пирамид. Са сигурношћу нима и здравствене проблеме карактеристичне за оне
могу да кажем да у том раздобљу уопште нисам излазио који бораве у неким од тих далеких земаља?
из врхунске форме, тако да сам спокојно и са задовољБасар: Што се здравствених проблема тиче, који су каством одлазио на сваку експедицију.
рактеристични за одређена поднебља, хвала богу нисам
„Гласник”: У недођијама у којима си био природа их имао. Ту сам имао велику срећу, која је такође важан
може да приреди катастрофичне догађаје који се не могу фактор.
предвидети. Постоје и други ризици. Организам из дале„Гласник”: Можеш ли да опишеш оно што осећаш
ких крајева нема стечену заштиту и није отпоран на про- када изађеш на врх? Отвори Ти се поглед докле око доузроковаче здравствених проблема. Бројне су могућности пире и имаш свет испод себе...
повреда. Како си размишљао о тој страни ствари и какав
Басар: На врху се осећам веома задовољно. Сви они
је твој однос према ризику?
напори које сам имао током припрема сада су крунисани
Басар: Ризик сам прихватао као нешто што морам да изласком на врх планине. Немам обичај да се дуго заприхватим. У сваком случају мора се обратити пажња на државам на врху, јер ми је стално у подсвести погоршање
статистику и ствар вам буде јасна. У сваком од немилих времена.
догађаја за које сам знао и за које сам претпостављао да
„Гласник”: До сада је тема стално била врхунско домогу да се десе, видео сам евентуално себе. Без спремности на најгоре не сме се кретати у планину. У многим стигнуће. Како си и у ком узрасту почињао, шта те је приситуацијама долазило ми је на памет да ако бих имао вукло планини?
Басар: У младости сам, као и сва деца, јурцао за лопнеку повреду са којом не бих могао да наставим самостално даље, вероватно би ту био и крај. Постоје нека том и трчкарао ту и тамо. Учествовао сам на локалним
Планинарски гласник бр 74/2013
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бициклистичким тркама, где сам имао освојених и првих
места у разним конкуренцијама. Дуго сам се бавио маратонским пливањем и имао веома запажене резултате. Као
круна бављења спортом дошли су врхунски резултати у
високогорству и алпинизму. У почетку нисам размишљао
о врхунским резултатима, већ само о рекреативном бављењу овим спортом. Када сам приметио да имам предиспозиције, онда сам додао гас.
„Гласник”: Да ли си се одмах учланио у планинарско
друштво и да ли Ти је оно пружило то што си очекивао кад
си се учланио?
Басар: Члан сам матичног ПК "Санџак" из Новог Пазара од 1986. године, чије боје носим и данас. Све у чему
је клуб био у могућности, наравно да ми је помогао и овим
путем се захваљујем. Такође сам захвалан и многобројним спонзорима.
„Гласник”: Како су изгледали и на којим теренима су
били ти први, а затим и каснији, озбиљнији излети и успони?
Басар: Веома се добро сећам свог првог изласка на
први озбиљнији планински врх. Наиме, био је то један од
два врха Олимпа. У то време, као неискусан планинар,
изабрао сам тежи врх-Митикас, несвесан његове тежине
за неискусне планинаре. Када би се та ситуација поновила, сигурно бих изабрао лакши.
„Гласник”: Када си осетио жељу – али и способност –
да се окушаш на нечем већем и тежем од уобичајених
планинарских успона; шта те је уствари повукло?
Басар: Осим наших и планина у суседним државама
пео сам се по околини Новог Пазара скоро свакодневно.
Када сам стекао одговарајуће искуство, кренуо сам на
континенталне врхове по редоследу који сам навео у одговору на питање бр. 2.
„Гласник”: Важи правило да је планинарство једини
спорт у коме нема међусобне конкуренције учесника. Да
ли такав посебан однос постоји и међу учесницима експедиције који се раније нису познавали, а окупили су се
ради остваривања једног подухвата? Да ли понекад настану односи који се и касније одржавају?
Басар: Дешавало се више пута да међу члановима
експедиције будем једини са простора бивше Југославије,
па чак и једини из Европе. Мислим да сам комуникативан
и прилагодив новонасталим околностима, тако да ми то
олакшава боравак на планини.
„Гласник”: Дуго бављење планинарством, успеси иза
којих стоје рад, упорност, искуство, знање, љубав према
природи и планини, чине Те погодним да учествујеш у
ширим активностима у свом друштву, граду и планинарству уопште. На којим си све дужностима био, а на
којима си сада?
Басар: Дужности које тренутно обављам су: председник ПК "Санџак", председник Управног одбора Спортског
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савеза Новог Пазара, члан Управног одбора ПСС, активно
учествујем у раду водичке службе ПСС.
„Гласник”: На почетку овог разговора је наведено која
си признања – највећа – примио. Какве су емоције њихова
додела у Теби будиле?
Басар: Свако од друштвених признања буди посебне
емоције у мени. Мислим да сам заслужно добио Мајску
награду Спортског савеза Србије - највише спортскодруштвено признање у земљи, које ми је уједно и
најдраже.
„Гласник”: Какво осећање имаш када помислиш на
све оно што си пропутовао, видео и доживео у досадашњем бављењу планинарством – и посебно на људе које
си сретао и упознао их?
Басар: Пошто иначе волим да путујем, имао сам срећу
да спорт којим се бавим садржи и стална путовања по
свету, што ме додатно стимулише да у томе истрајем. На
свим путовањима сретао сам људе који тамо живе и упознао њихов начин живљења онолико колико сам временски могао.
„Гласник”: Чему би, по Твом мишљењу, млади планинари требало да теже и шта да траже у планини?
Басар: Мишљења сам да млади, али и они старији,
треба да се што је више могуће баве овим спортом, без
обзира на резултате и достигнућа. Разлог мог оваквог
мишљења је одржавање психофизичке кондиције и
здравља, јер је мото "У ЗДРАВОМ ТЕЛУ ЗДРАВ ДУХ".
Редакцијски одбор “ Планинарског гласника” захваљује Басару Чаровцу на времену које је поклонио
читаоцима и са њима подело своје богато планинарско искуство.

ПЛАНИНАРСКИ ПУТОПИСИ

Кокин
брод

Ојковица

Брђан
мала

Нова варош

Брана
језеро
Увац
Манастир
Милешева

СТАЗОМ
ЕВРОПСКОГ
ПЕШАЧКОГ ПУТА Е7

Прва етапа: Жабљак (Ојковица) – Брђан Мала,
дужина стазе ~ 12 км
Почетак пешачења био је у селу Ојковица, на ливади
званој Жабљак и од стене на којој је јасна ознака Е7.

Три члана Планинарског клуба “Дунав” (основан
у Компанији “Дунав осигурање”), кренула су делом
стазе Европског пешачког пута. Акција је трајала три
дана, у периоду од 25.8. до 27.8. 2013. године.
Састав екипе:
Војин Тановић – вођа акције, водич треће категорије
Мирјана Вукотић – водич треће категорије
Радивоје Јелачић - члан екипе
Пут смо поделили на три етапе:
Прва етапа: Жабљак (Ојковица) – Брђан Мала,
дужина стазе ~ 12 км
Друга етапа: Брђан Мала – Брана на Увачком језеру,
дужина стазе ~ 21 км
Трећа етапа: Брана на Увачком језеру – манастир
Милешева, дужина стазе ~ 24 км

Са леве стране је
Црни врх, а иза
нас остају пропланци и врхови
Бријача и Муртенице. Стаза води
макадамским путем и веома добро је обележена
на стенама, дрвећу, бандерама.
Планинарски гласник бр 74/2013
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ЕВРОПСКИ ПЕШАЧКИ ПУТ Е-7
врелу виде се остаци неколико воденица. Стаза даље
води преко мостића и ливаде. Нисмо могли одмах да про-

Долазимо до „плаве куће”,
где усамљено живи старина
Миљко Дробњак, који нас позива на кафу, ракију и хладну
воду, што радо прихватамо.
Након краћег ћаскања настављамо пут преко села
Горње Трудово. Успут смо
срели теренску екипу медицинских сестара, које обилазе
домаћинства и раде превентивне лекарске прегледе.
Након 8,5 км долазимо до

нађемо ознаке, па смо мало
лутали. Од последње
ознаке треба поћи мало
удесно кроз шуму и низ
поток. Први део шумске
стазе је мало зарастао, али
може да се прође. Након
приближно 3 км уз мало јачи
успон, стиже се до Брђан
Мале, села у коме смо претходно обезбедили смештај
код Владана Матковића.
Његова кућа је обојена јасном плавом бојом, - тако да
ју је лако уочити.
Дочекала нас је љубазна
Владанова супруга Даница,
освежили смо се уз хладну воду доведену из Чурћића
врела, а није изостала ни кафа ни ракијица. Уз нашу храну
из ранца, послужени смо и свеже испеченом рибом коју
је уловио домаћин. Сместили смо се у собе, добро одморили и спремили за сутрашњу етапу.
Овим путем изражавамо захвалност нашим домаћинима Владану и Даници Матковић на гостољубивисти и
пажњи, коју су нам указали за време проведено у њиховом дому. За узврат смо поклонили мајицу са ознакама
нашег планинарског друштва и нешто рекламног материјала

надгробног споменика испод бора, на коме је ознака за
раскрсницу.
Макадамски пут којим смо ишли наставља право, а
ознаке нашег Е7 нас упућују на леву страну низ ливаду,
која је ограђена „чобаницама” – жицама кроз коју је пуштена нисконапонска струја, тако да треба бити опрезан
приликом прескакања. Након приближно 500м стижемо
Друга етапа: Брђан Мала – Брана на Увачком
до Чурћића врела, где је некада било 7 воденица. Вода
језеру (~21 км + ~4 км ван Е7 због преноћишта)
извире испод камена у подножију планине Чемернице,
хладна је и одлична за пиће. На великој стени стоји јасно
Рано ујутру крећемо на други део стазе и прво силаобележена ознака Е7. На врелу је имање са кућом и незимо
до села Штитково, које је удаљено око 2 км од
колико сеоских објеката, али ту нико не живи. На самом
10
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Наставак пута води преко мостића на коме су такође
ознаке.
Преко ливаде и уз мало јачи успон кроз шуму, долазимо до Боровите главице. Тај предео је под боровима и
јелама, па је вероватно зато тако и назван. Убрзо стижемо
до села Божетићи, где смо у продавници докупили намирнице, освежили се и поразговарали са мештанима.

Брђан Мале. Село је штитастог облика које је створила
река Тисовица и познато је по газдовању чувених кнезова
Рашковића.

У селу живе само 4 породице, нема продавница.
Мештани нас упознају са даљом и новијом историјом овог
краја. Између осталог, сазнали смо да је село добило
назив по изради штитова у време Немањића. До пре три,
четири деценије, школа је имала 400 ђака и настава се
одвијала у три смене. Сада је затворена и склона паду.
Куће су типично старовлашке и потичу из 19 века.

Даље нас пут води преко прелепих ливада, одакле
допире мирис ивањске траве, мајчине душице... Овај крај
је познат по изради чувеног златарског сира. Још увек има
доста стада крава и понеко стадо оваца. Има доста извора воде, тако да није потребно носити веће количине.
Настављамо преко ливада. Пут је добро обележен све
до Буковика, али ту од последње ознаке која је на стени
(обележена чак на
две стране) нисмо
успели да пронађемо ниједну ознаку
у полупречнику од
300 м. У долини смо
наишли на породицу
која је косила траву
и од њих смо сазнали да су ознаке
које су постављене
на кочићима порушила говеда, па их
зато нисмо нашли.
Казали су нам да на
отприлике 500м на
бандерама има ознака, па смо у том правцу ишли и изашли на асфалтни
пут. Ту смо нашли ознаке на камењу и на бандерама. Наставили смо даље и у кући која је стара 340 година мештанка Сава нас је послужила кафом и хладном водом.
Након приближно још један сат хода избили смо на
пропланке, са којих се видело Увачко језеро. После још
пола сата хода стигли смо на брану.
Од бране води асфалтни пут, око 4 км, до села Комарани, где смо претходно обезбедили смештај код Нене
Планинарски гласник бр 74/2013
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ЕВРОПСКИ ПЕШАЧКИ ПУТ Е-7
удаљен 14 км. Пут је макадамски и првих неколико километара води кроз шуму са благим падом, а затим се нагло

Пурић која се бави сеоским туризмом. Комфор је потпун купатило, веома уредне собе, удобни кревети, свакако за
препоруку. У селу смо се снабдели храном за наредни
дан, добро одморили и рано ујутру кренули на последњу
етапу пута од села Пурићи.
Трећа етапа: Пурићи – манастир Милешева (24 км )

У селу Пурићи обилазимо дрвену цркву из 1808. године, настављамо асфалтом око 1,5 км а затим идемо макадамским путем према Воденој пољани. Пут је одлично
обележен и веома пријатан за ходање, тако да још увек
не осећамо умор у ногама. Покрај пута наилазимо на
дивље јагоде којих има у изобиљу. Из шуме излазимо на
ливаде, где због високе траве треба мало пажљивије тражити ознаке које су углавном на крупнијем камењу или на
дрвеним кочићима. Око 11,30 стижемо на Водену пољану
где смо се одморили испред Шумске куће, која је хотелског типа са смештајем и исхраном – може да прими до 20
гостију. У непосредној близини је и манастирски комплекс,
у коме такође има лежајева. Посетили смо нову дрвену
цркву и манастирске одаје за госте, које могу да се користе али уз претходну најаву владици Филарету из манастира Милешева, седам дана унапред. Настављамо
према манастиру Милешева, који је од овог манастира
12
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спушта. Успут срећемо бившег планинара, а сада монаха
Никодима, који је планинарио по планинама бивше Југославије.
Укупна висинска разлика од Водене пољане, односно
Голог брда који је
на 1526 н/м до манастира Милешева је скоро
1000 м/н у дужини
око 12 км, тако да
је на појединим
местима доста
стрмо. У селу
Доња Косатица
поред пута је
„чесма Биљана”
са јаким извором
воде. Од те чесме
до манастира Милешева је још 5
км.
Информације
о смештају као и теренску карту добили смо од Дениса
Божовића1 коме захваљујемо.Такође захваљујемо и чувеном Белију2, кога смо недељу дана пре ове акције срели
у његовој колиби на Јастрепцу и који нам је такође дао
исцрпне податке о овој стази.
Текст и фото: Мирјана Вукотић

Милорад Станковић-Бели, трасер деонице пута Е7
члан ПК “Јастребац” - Крушевац.
1
Бранислав, Денис Божовић, секретар ПСС, члан ПСК
„Авала”
2

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:

стена одговара измена спољашњег, површинског изгледа.
Планина је, дакле, само скуп свих геолошких промена.
Она је расла кроз хиљаде столећа, опадала је кроз друге
хиљаде, и у њеним слојевима се ређају без краја све
појаве растења и опадања, стварања и рушења, што се у
већем размеру врше на свеколикој земљи.

ШТА ПРИЧА
ПЛАНИНА И ШТА
НАМ ЈЕ РЕКАО
РЕКЛИ - 2. део
VI
Рушење врхова
Па ипак је ових огромних планинских маса, ових брда
наслаганих на брда нестало као оно што нестаје облака
које разагна ветар са неба; слојева дебелих по три, четири
и пет километара и о којима нам геолошки пресеци
показују да их је некад било, нестало је, а њихов
материјал послужио је за ново стварање.
***
У овом средњем појасу где се брежуљци нижу као дуги
таласи, исто као и морски таласи, цело је земљиште
састављено од нанесеног камења и гомиле шљунка. Све
су то делови планине коју су воде искидале, па их после
истрошиле, у честицама пренеле и наслагале као огромне
наносе по великим долинама.
***
Ово огромно оголићавање, што се извршило на
великој планини, понавља се у маломе и на гомилама
осулина; поткопане и испране водама оне се поступно
смањују цепајући се у подвојене брежуљке.
***
Сем тога, један огроман а невидљив рад врши се у
самом камену. Све промене, које производи атмосферска
вода, само су спољашне промене; унутрашњи преображаји, што се врше у молекилима стене, имају, по
својим последицама, значај који није ни мало мањи од
онога првог. Док се планина руши и цепајући се на
спољашњој страни непрестано мења изглед, дотле она и
у унутрашњости добива нов састав, па се и сами слојеви
мењају по својем саставу. Узета у целини, планина је
огромна природна лабораторија, у којој су све физичке и
хемијске силе у послу, служећи се још оним главним
чиниоцем којега човек нема на расположењу, а то је:
временом.
Тако, на прилику, огромна планинска тежина, која
износи на стотине милијарда тона, притискује таквом
снагом на доње стене, да већини њих даје сасвим
другачији изглед од изгледа које су имале када су тек биле
изашле из мора. Свакој унутрашњој измени у саставу

...становници прилазе и посматрају пустош.

VII
Урвине
Не само да се планина непрестано поравњује
ерозијама којима подлеже због киша, мразева, клизавих
снежаника и усова, већ се од ње још непрестано откида
големо комађе које се сурвава с великом брзином. Таква
је катастрофа честа по оним деловима планине где су
слојеви — било склештени, било наднесени — на широко
међу собом одвојени материјама различите природе које
вода може однети или растворити. Нестане ли ових
састојака у средини, то се слојеви, оставши без ослонца,
морају пре или после сурвати у долину. Крај великих
одсека ово отпало комађе гради брежуљак, брешчић па
чак и нову, споредну планину...
***
У понекој планинској долини урвањем стена, које
добивају врло различна месна (локална) имена, граде се
Планинарски гласник бр 74/2013
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теснаци, кроз које и потоци с муком крче свој пут. Нема
ништа занимљивије од крша ових маса, које су се
растуриле у бескрајни лавиринат. Тамо горе, на падини
брда, још се, по боји и облику стена, може знати место,
где се рушење збило; ну, човек се пита с чуђењем: како је
једна, по изгледу тако мала, просторија могла изручити у
долину толику гомилу камења.
***
Овде онде уздижу се стене, сличне фантастичним
споменицима; то као да су куле, обелисци, истесани
тремови, окрњени стубови, срушене или и очуване
гробнице. Мостови, састављени од само једне стене,
заклањају поток; човек види, како вода пада у дубину, како
ишчезава испод огромног свода, па јој најпосле већ ни
шума не чује. Међу овим чудесним зградама налази их се
дивовскога облика, као што су и облици окамењених
животиња чије се кости понедак налазе растурене у
земљишним слојевима.
VIII
Облаци

слојевима атмосфере, где је и постала, и посматрач
може, седећи спокојно горе на сухој трави високих
обасјаних пашњака, видети како се доле, испод њега,
непријатељски облаци бесно сударају и уништавају. Нека
плавкаста светлост избија из ових узаврелих гомила;
бакарни одблесци, боје што се преливају у љубичасту,
дају овој парној маси изглед неке огромне усијане
топионице...
X
Снежна поља
Ко хоће да посматра снежна поља у њихову праву
изгледу и да их појми у њихову раду као природне
чиниоце, треба да их види зими, у време највеће студени.
Тада је све застрто грдним слојевима воде, која је
кристалисала у облику иглица и прамења; планина, њени
предњи делови (подгорина) и брежуљци на њеној подини
тада и немају свог правог изгледа. Дебела маса што их
покрива, крије им право одличје и даје им нове изгледе.
На место зуба, шиљака са изрецканим профилом, брдска
коса се сад дивно таласа у слободним, ну кривудавим
потезима.

У први мах вам је то готово неопажљив облачић, прост
бели прам на плавом небу. Томе се прамену придружује
други, сад то постаје вео, кроз чије расцепе око може овде
онде сагледати и плави ваздушни простор, Најпосле, то
постаје густа маса што се развија или у трубе или гомила
у пирамиде. Има тих облака таквих, да се уздижу изнад
хоризонта као праве планине.
***
Кад се две ваздушне струје сукобе на планинском врху,
и то једна топла а друга хладна, онда се магла, што на
мах постане, испне као у вртлогу горе у небо; планина
постаје вулкан, и пара из ње стане излазити као у беснилу,
разлећући се у огромној кривој линији далеко по
небесима.
***
Облаци се нарочито радо гомилају око стена што се
подижу високо у небо. Једне привлачи ка стени електрина
која је супротна њиховој електрини; друге прогна ветар по
ваздушном простору те ударају у косе брдске, о ту велику
препреку која се испречила на њиховом путу. Трећи, опет
невидљиви на топлијем зраку, показују се само при
дотицању ваздуха са хладним каменом или снежницима;
управо рећи сама планина згушњава пару и истискује је
из ваздуха!
IX
Магла и олуја
Кад човек иде планином кроз маглу, налази се као у
неком, ужасном и уједно фантастичном свету. Па и кад
оди добро утрвеном стазом по благим косама, и гледа на
оближње делове брда, чији му нејасни профил трпери час
у гушћој, а час у ређој магли, он осећа известан страх.
Кад већ једном отпочне, бура се не пење увек на
висове што су над њом; често она остаје у доњим
14
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XI
Усов
Наступа тренутак када се читаво снежно поље не
може више да одржи на коси; тада оно попушта и големим
потресом, који преноси на оближње снежанике, чини да и
они попусте. Одмах се цела та маса стропошта
планинском страном, ваљајући пред собом сав крш што
јој је на путу: дрвета, камење, читаве стене итд. Ова
ужасна урвина повлачећи са собом све што дохвати,
затирући шуме на далеко, за час збрише по целу
планинску страну...

Тек тада постаје по неки глечер погиба за прелазак, и
то због својих широких пукотина што се гранају у
бескрајност...
XIII
Морена и глечерски поток
Овај шљунак, ово комађе стена, што пада са горњих
окомака на ледено корито, гомила се мало по мало на
подини литица по леденој маси у огромне камене опкопе;
они се спуштају полако заједно с леденом масом, што их
носи, а на месту, које су они оставили, замењују их други
одломци, осути са тих истих планинских литица. Тако,
дуге поворке стена згомилане без реда, тамо амо, прате
глечер у његову ходу... Када се позније, под утицајем веће
температуре и зиме с мање снега, буде глечер стопио на
свом доњем крају, те оголио стене, што му служаху као
корито, тада ће морена од стена – то је име за такву
гомилу – ослобођена притиска што је потискиваше
напред, остати осамљена на извесном одстојању од
глечера; иза ње ће се указати го углачан камен, испаран
и углачан огромним теретом, што се по њему недавно
кретао... Пред ободом глечера створиће се мало по мало
друга морена од нагомиланог камења...
***
Ну, док ми овако размишљамо о повесници планине и
њезина глечера, о ономе, што су они били и што ће
некада бити, ето нам већ оног поточића где се жуборећи
пробија кроз ледене масе и улази у свет да ради на делу
непрекидног обнављања земљина! Вода, поставши
беличастом или млечном од неизбројних честица
истрошене стене, које носи, није ништа друго већ сам
глечер, напрасно претворен у течно стање. При томе,
колика је супротност између чврсте масе с њеним
распуклинама, с њеним пећинама, с њеним каменим
гомилама, с њеним блатавим странама и ове воде, што
весело избија на божји дан и жуборећи вијуга кроз цвеће!
XIV
Шуме и пашњаци

XII
Глечер или леденик
Па опет зато украј овог веселог света, ево туробног
глечера или леденика са разјапљеним пукотинама, с
гомилом камења, с ужасном тишином, с привидном
непомичношћу: смрт крај живота!...
Тек, и велика ледена маса се креће! Полако, ну с
неодољивом силом, дела она као и ветар, снег, киша,
текућа вода, на обнављању површине земљине. Свуда,
где су глечери које од доба старости земљине, њихов је
рад производио измену у изгледу земљишта. Као и усови,
тако и они одосе у равнице рушевине одроњених
планина, без икакве жестине, трајно и непрекидно.
Овај рад глечерски који је тако мучно запазити у
његову тајном ходу, ма да има онако велике последице,
отпочиње од највишег врха планине с површине снежних
слојева.

И ако нису бог зна како величанствени по превеликом
свом зеленилу и чудесној множини својега цвећа, ипак су
високи пашњаци милији него доње ливаде; њихове су
рудине веселије и лепше. Ту човек с по муке хода по
зеленој траци и пријатније се упознаје с цвећем што цвета
у миријадама зелених жбунића. У осталом, ту је неописан
сјај цветних круница. Сунце ту греје топлијим зрацима,
његово хемијско дејство моћније је и брже; оно ствара у
биљном соку обојадисане састојке врло савршене лепоте.
***
По планинским пак падинама наизменице се ређају
шуме и травна поља, и ако не случајно и слободно.
Велика дрвета, што су ту на каквој страни, стално
означавају да је већ доста дебео слој хумусне земље и
изобиља воде за наводњавање. Тако се по распореду
шума и пашњака може издалека прочитати по нека тајна
планини, само наравно, ако ту није човек дивљачки
Планинарски гласник бр 74/2013
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ИЗ ИСТОРИЈЕ ПЛАНИНАРСКЕ ЛИТЕРАТУРЕ
XVI
Климати
Према изменама климатским, војске од
биљака иду напред по површини земљиној или
одступају, остављајући за собом гомиле
сусталих биљака, које нам тако показују: којим
је путем и како некада ишла гравна трупа...
Исте појаве и у људским племенима као и у
племенима биљака и животиња! За време тог
колебања климата, нарадо различитих раса, који
се не могаху прилагодити промењивој средини,
помераху се полагано на север или на југ,
гоњени хладноћом или одвећ великом топлотом.
На жалост повесница, које тада још не беше,
није могла забележити сва ова лутања народа.
XVII
Слободни планинац

посредовао обарајући дрвеће и мењајући изглед брду.
Када се пењмо кроз шуму наврх планине, опажамо како
се дрвећу ваља све више и више борити за обезбеђење
свога опстанка у студеном ваздуху. Кора му је храпавија,
дебло му није онако право, гране су му све чворноватије,
лишће му је чвршће и ређе: снегу олујама и хладноћи
могу се древета одупрети једино узајамним заклоном; да
су осамљена, угинула би, а здружена у шуму, држе се и
живе.
XV
Планинске животиње
Чудновато је – а тиме се одвећ добро поима људски
кукавичлук – да се човек баш највише и диви оним
планинским животињама које друге раздиру и убијају. Баш
ове животиње градимо царевима и у митима, баснама,
легендама па и у понекој старој јастаственици збиља им
се и даје име царско.
***
Међутим, животиња, која је због облика свога тела и
својих елестичних мишића више подобна да скаче са
стене на стену, да прескаче преко провалија, то је дивна
дивокоза, антилопа наших крајева. Ето, то је прави
становник планински! Никаква провалија њу не ужасава,
никаква је снежна страна не плаши; она прелази у
неколико скокова вртоглаве одсеке на које се ни
најстраственији ловац не би усудио попети; она скаче у
једном скоку на шиљке, који су ужи него што је простор
испод њених ногу; то је животиња без крила али као
крилата!
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Планина их заклања, она их гради својима,
ствара у њих особите навике, приморава их на
известан начин живота и даје им особити
карактер. Планинац је, па био он од ма каквога
племена по пореклу, постао онакав какав је тек
под утицајем средине што га окружава; заморно
пењање и мучно слажење, простота у храни, оштра
зимска хладноћа, борба с непогодом, створили су га
особитим човеком, дали су му понашање, опхпођење и
покрета веома различне од свега тога у његових суседа
по равницама. Сем тога они су му дали особити начин
мишљења и осећања; они су усадили у његов дух, као оно
у морнара, неку ведрину великих хоризоната, па на више
места обезбедили су му и неоцењиво благо слободе...
XVIII
Кретен
Поред снажних људи, који се мушки пењу по планини,
поред јунака са челичним грудма, с оштрим погледом, у
планинским се крајевима мичу, управо вуку се неугледне
гомиле жива меса, кретени са отромбољеним гушама.
... ваља му, (кретену) дакле, дати уједно и телесну
снагу и осећање његове властите моралне одговорности.
Ваља га увести у друштво слободних људи. А, да би га
исцелили и опоравили, треба пронаћи најпре узрок
његовом изметању. Разни научници износе различита
мњења о овоме последњем; једни веле да гушавост и
ружан облик долазе нарочито од оскудице јода у пијаћој
води, и да најпосле укрштање придружује грдоби телесној
и моралну грдобу. Други држе да гушавост и кретенство
долазе отуда, што вода, која се цеди са снежних поља,
није имала маха да се у свом путу до села довољно креће
и да се засити ваздухом, или је узрок то, што та вода
прелази преко стена што садрже магнезије.
Уводни део и избор одломака из књиге која је део
корена српског планинарства. Приредио Д. Б.
Наставак у следећем броју
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Заједничка планинарска акција
ПК “Победа” и ПСК “Железничар”

да се попну и уживају у Рилским језерима. Доста брзо смо
изнад дома и ускоро се појављује прво веће језеро.

Рилска језера и
Мусала, 02 – 04.
август 2013.
Некада раније, оваква акција није могла ни да се
замисли. Међутим, заједничком сарадњом и планирањем,
већ неколико година реализујемо планинарске акције и то
почетком августа на Рилу и почетком октобра на Олимп.
Из Београда, после ноћне вожње, нас 60 планинара из
„Победе” и „Железничара”, стижемо до Паничишта у
Бугарској, одакле полази седежница до дома „Рилска
језера”. Рано је јутро, неиспавани смо, али орни за успон.
Било је лепо видети како Мира купује карте за жичару за
све планинаре. Међу првима седамо на жичару. Уживамо
у изласку сунца, лепом времену и предивној панорами
шума и удаљених врхова. Расположење је празнично,
баш како и доликује за празник планине Риле.

Куповина карата за жичару

Близу горње станице 2110м, иза
хижа „Рилска језера”

Хижа „ Рилска језера”

Долното језеро и лево ритуал Бело братство
(бели кругови)
Одсјај сунца са површине првог језера Долното... Са
висине дивимо се Рибном језеру, поред кога је дом
„Седам језера”. Језера се нижу једно за другим и свако је
лепо и посебно. Око виших језера још увек има понегде
снега. То даје још живописнију слику ионако дивном
пејзажу.

Језеро Салзата и стаза ка Вазовом врху

После око 2-2.5 сата стижемо на Вазов врх - 2669м.
После двадесетак минута стижемо до хиже „Рилска
језера” 2125 м. Окупљамо се и формирамо планинарску Задовољни и пуни утисака, враћамо се до дома „Рилска
колону за успон ка Рилским језерима и даље ка Вазовом језера” и према програму, после паузе за ручак, спуштамо
врху. Стално пристижу нови планинари са истим циљем, се жичаром и потом аутобусом одлазимо у Боровец.
Планинарски гласник бр 74/2013

17

ПРИРОДА СЛОВЕНСКИХ ЗЕМАЉА
Смештамо се на две локације, јер у планинарском дому
није било довољно места за целу групу од шездесет
планинара.
Сутрадан се међу првима окупљамо испред гондола.
Наша домаћица и организатор прославе Маријана
Илијева из ТД „Рилски турист” набавља карте за гондолу.
Са висине од 1315 м доње станице, гондолом се пењемо
до горње станице на 2369 м. Многи планинари журе ка
врху и претичу нашу колону на путу до дома - хиже
„Мусала”. Пут је лаган и без успона, готово хоризонталан.
Сачекујемо се код дома одакле започиње успон ка врху.

Као и ранијих година, планинари са сви страна

Завршни успон ка врху Мусала и поглед
на пређени пут
Појављује се прво језеро, одмах потом друго. Стаза у
овом делу није тешка и може да се ужива у лепоти
природе. Прати нас лепо време, пријатна температуре,
идеално за планинарење. У даљини види се врх, али још
увек далеко. Полако напредујемо ка врху, а од склоништа
Ледно језеро, 2720м - сам врх није далеко. Кратак предах,
па даље ка врху...
Није толика гужва као ранијих година. Чудимо се како
деца из Бугарске на овакав успон иду у патикама, или у
потпуно неприкладној обући. Њима то не смета и по стази
Најмлађи планинар наше групе Александар на врху
лепршају као лептирићи. После скоро сат времена
Балкана
стижемо на зараван врха. Доста је планинара. Стижемо у
мањим групама, па је овога пута изостала заједничка
Силазимо са ове лепе планине. Налазимо се на
фотографија са врха, јер су већ неки отишли са врха. паркингу у Боровцу, већина нас са жељом да опет, у некој
Стоји да је свих 55 планинара из „Победе” и „Желе- другој прилици, учествујемо у заједничкој планинарској
зничара”, који су кренули ка највишем врху Балкана – акцији.
Мусала 2925м, успешно завршило успон. Домаћин је у
знак признања за учешће у масовном успону на Рилу
Текст и фото: Детичек Мирко
доделио „Победи” и „Железничару” захвалнице .
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Наш обилазак почео је од
манастира Св. Јоакима Осоговског, који се налази на ободу
Криве Паланке. У турским списима остало је записано да је
манастир у „своје време” имао
близу 20 монаха и огромно богатство - 900 оваца, 150 грла
крупне стоке, 40 коња и мазги.
Данас ово место посети велики
број туриста, а одржавају се семинари и ликовне колоније.
Држава Македонија доста
улаже у развој овог облика туризма. Уколико се не пронађе
смештај у Кривој Паланци, овде
се може ноћити у некој од 130
соба и апартмана, који могу да
приме до 200 гостију. Највећа
посета је 28. августа, када је празник манастира Велика
Госпојина.
Црква је саграђена у 14. веку, али је три пута паљена.
Садашњу грађевину је 1851. године подигао славни архитекта Андреј Дамјанов, градитељ бројних цркава не
само у Македонији, него и у Србији и Босни и Херцеговини. Како нам је рекао свештеник ове цркве, грађевина
успешно одолева земљотресима, као и све друге цркве
Крајем пролећа, планинарско друштво „Жежељ” из које је градио Андреј Дамјанов. Над овом црквом је 12 куКрагујевца организовало је поход на Осоговску планину. пола, од којих свака симболизује по једног од Исусових
Овај, углавном травнати масив, дугачак преко 40 кило- апостола.
метара у правцу исток-запад, је на крајњем североистоку
Македоније и протеже се готово исто толико на територији Бугарске. Његов највиши врх Рујен (2251м) походило
је више планинарских група из Србије, углавном са бугарске стране. Идеја планинара из Шумадије била је да
овом приликом обиђу манастир Св. Јоаким Осоговски,
Криву Паланку и препешаче највиши део планине уз границу са Бугарском. Врхови на које су изашли су: Рујен,
Мали Рујен и Царев врв.
Осоговске планине представљају највећи планински
масив источне Македоније, са чак 10 врхова изнад 2.000
метара надморске висине. У подножју ових планина је излетиште са језером, а планински и ловачки дом „Калин
камен” је на свега 7 километара од вароши Крива Паланка.
У овој вароши живи око 15,000 људи. Живот је сличан
свим мањим местима, која нису уз прометне путеве и која
Mанастир Св. Јоакима Осоговскоg
су далеко од престонице, у којој се одвија готово сав политички и културни живот. Углавном се возе стари ауто- Ако знате вашу историју, овде ћете је видети на фресмобили и време ван посла испуњава разговором са кама - рекао нам је свештеник, показујући фреске Св.
суседима и гледањем ТВ програма. Фабрике су привати- Саве, Стефана Дечанског, Цара Уроша, Краља Милутина
зоване и данас не раде, много људи је остало без посла. и других светаца и ктитора Српске православне цркве.
Овај крај насељавају готово искључиво православци, тако Утисак да је овај манастир можда прекомерцијализован,
да се међуетничке и верске тензије овде не осећају. Ипак, те да је тиме изгубио доста од атмосфере исконског дубрига постоји, јер њихова деца треба да се упуте у Штип, ховног центра, свакако ублажује непрегледна букова
или Скопље на студије.

ВИКЕНД У
МАКЕДОНИЈИ КОЈИ
СЕ НЕ ЗАБОРАВЉА
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шума у коју је уроњен. Њено јарко зеленило и белина 12 купола ове богомоље свакако пружају прилику за уживање сваком љубитељу природе.
На успон смо кренули од рудника Тораница. Ту
се стиже широким макадамом, који је понегде испрекидан вододеринама. Наш комби је успешно прешао ту деоницу и код рудника стао, пошто је за даљу
вожњу неопходно теренско возило. Дан је био сунчан и без дашка ветра, тако да смо са радошћу и
хитро пошли ка највишим врховима планине. Првих
45 минута се иде кроз шуму. На око 1700 м следи излазак на непрегледне пашњаке, који су на неким местима још увек били прошарани снегом. Висина се
савлађује постепено, усеченим путем који вијуга уз
зелене падине и пресеца обилне водотоке, који својим вишевековним радом образују вододерине и јаруге стрмих
обала. На све стране се чује жубор воде.
Дошавши до под сам врх Рујен, напуштамо пут.
Крећемо директно ка врху стрмином од око 25 степени.
Тај део успона је свакако најтежи и дужински траје готово
читав сат. Нагиб захтева прављење неколико краћих
пауза, што је и прилика да се ужива у погледу на долину
из које смо пошли и која сваким кораком напред даје ширу
перспективу предела. До највишег врха Осоговских пла-

нина доспели смо за 3 сата од полазне тачке. Подне је и
небо је плаво са неколико великих белих облака. Пошто је
највиша кота са каменим стубом на самој граничној линији, не чуди нас што под њом седи и десетак бугарских
планинара. Разговарамо са њима и правимо неколико
заједничких снимака. Под Рујеном се на око 100 метара
удаљености, у Бугарској територији налази једно камено
склониште. Обишавши га, утврђујемо да је и поред чињенице да је функционално, у прилично лошем стању. Врата
се не могу потпуно затворити, а има и превише смећа.
Силазак са врха започињемо крећући се западном,
блажом падином у правцу Малог Рујена и Царевог Врва.
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Рујен
На оба ова узвишења се налазе остаци караула, подигнутих још у време Краљевине Југославије. Камене рушевине одавно нису у функцији и њихови до метар дебели
зидови данас служе само као склониште од јаког ветра
или изненадне олује некоме ко се затекне у њиховој близини. Видик се пружа далеко у свим правцима, а поготово
ка југу ка долини Брегалнице.
Царев Врв (2086 м) носи и турски назив Султан Тепе.
Овај део планине је
сувљи од стрмих падина Рујена, тако да
треба на северној
страни врха потражити
једини извор пијаће
воде (око 250 м удаљен од карауле), који
носи име „Александров
извор”. Становници
овога краја кажу да он
готово никада не пресушује.
Уследио је силазак
у правцу севера ка
планинарском дому
"Калин камен" и истоименом језеру. Гребенски пут који смо
користили није у константном силаску, већ се неколико пута успиње ка врховима, са којих се такође пружа прегледан видик, а
нарочито на врхове које смо током дана обишли. Сунце
се већ прилично спустило када смо стигли до циља. Испред дома нас је чекао наш комби, а ГПС је показивао да
смо ову трасу, у облику потковице, од око 25 км прешли за
9 сати. Сви планинари су и поред видног умора били задовољни, а позитивни утисци ће се памтити бар до следећег планинарског одласка у Македонију.
Немања Ребић

АЛПИНИЗАМ

АЛПИНИСТИЧКИ
TАБОР „ЖИЈОВО
И ПРОКЛЕТИЈЕ
2013.”

Дуго планиран и са нестрпљењем ишчекивани Табор
„Жијово и Проклетије 2013”, организован у сарадњи са
„Малим алпинистичким клубом” - Подгорица и Алпинистичким одсеком „Тржич” - Словенија, успешно је одржан
и поред нестабилних временских услова на почетку од 10
- 20. јула 2013. године.
Први пут у последњих двадесетак година Табор је организован у сарадњи са једним алпинистичким одсеком
из Словеније, АО „Тржич”, и „Горском решевалном звезом
Словеније” – постаја Тржич.
Идеја се родила још зимус и иницирана је од колега
из Словеније. Наравно, ми смо идеју оберучке прихватили. После много година, већа група наших алпиниста
имала је прилику да се пење са одличним словеначким
алпинистима, од којих су неки и светског реномеа.
Идеја је била да наши алпинисти, пењући се заједно
са колегама из Словеније, унапреде своја знања и пењачке вештине, као и припрему и тактику пењачког успона. Такође, да се пењу у једном релативно безбедном
амбијенту, али и да наша најбоља алпинисткиња, Катарина Мановски, добије могућност за даљи напредак. Са
друге стране, имали смо циљ да се што већи број наших
алпиниста пење смеровима, који ће им не само донети
додатно искуство, него су и услов за стицање виших
звања у алпинизму.
Као и на већини табора, број пријављених био је већи
од коначног броја учесника, али на то смо већ навикли.

Учесниици успона
Друго понављање успона на Копље у рекордном
времену.
Током табора словеначки алпинисти Клемен Премрл и Миха
Зупанчич извели су слободни
успон на Копље у Грбаји за само
десет сати. Подсећамо да је
првенствени успон извео пар Ж.
Гостовић и А. Бедалов 1994. године за три ипо дана (86 часова).
Прво понављање извео је пар И.
Лаковић и М. Ивачковић 2004. године за 25 сати.
Проблем организације превоза поново је био присутан, првенствено због обезбеђивања и неисправности
аутомобила. Након доста перипетија, кренули смо планираног датума, 10.07. у вечерњим часовима. Прва дестинација било је Жијово и традиционални Табор у
организацији „Малог алпинистичког клуба” из Подгорице.
На зборно место стигли смо у четвртак, 11.07. у раним
јутарњим часовима. Наравно, поново су нас пратили кварови на колима, тако да је једно возило остављено поред
Букумирског језера, са малом надом да ће одатле икада
и отићи.
Планинарски гласник бр 74/2013
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дошла је у саставу: Славко Рожич - инст. алпинизма и горског спасавања, начелник ГРЗС „Тржич” и подпредседник
ГРЗ Словеније; Клемен Премрл – један од најбољих светских лед и микс пењача. У 2012. години попео се најтежим ледним смером до сада; Миха Зупан – инстр.
алпинизма, начелник АО „Тржич”; Миха Ловренчак – алпиниста и горски спасилац, Изток Пунгаршеки и Шпела
Новак – алпинисти приправници.
Ујутро су били одморни и спремни за пењање, за разлику од нас. Дали смо им неколико одштампаних примерака „Водича” са смеровима. Након кратког договора
отишли су да се пењу уз до тада непењану стену Малог
Торача, изнад кампа. Попели су се уз два првенствена
смера, тежине до V+, у просеку 3 растезаја.
Наредна два дана проведена су у активном пењању
Алпиниста у стени (без кациге )
и поподневно-вечерњим непогодама, са узнемирујућом
грмљавином. Наше навезе су имале промењиве успехе
другог дана, али је зато трећег дана све надокнађено. У
суботу увече - роштиљ и дружење... Захваљујући нашим
домаћинима из МАК „Подгорица”, ауто је одвезен камионом до Подгорице, поправљен и враћен на Жијово. Велику захвалност дугујемо Вањи, Калези и Срђану за
огроман труд који су уложили да све протекне у најбољем
реду.
Недеља је планирана за паковање шатора и премештање на нову локацију – долину Грбаје и масив Проклетија. Тамо смо стигли у касним поподневним часовима
и сместили се у шаторима и у планинарском дому. Тројка
из АО Пожаревца дошла је директно у Грбају, и већ су се
попели једним првенственим смером.
Јутро у понедељак проведено је у проучавању смерова из долине и упознавању масива пењањем у стени
Волушнице и Јужног врха (првенствени смер).
Уторак ујутро - рано устајање и улазак у стену Северног врха - Прво Копље, Очњака-првенствени смер, Маја
Планинатрски дом “Бранко Котлајић” - Грбаја
Коприштита у Албанији - могућа првенствена варијанта,
Уморни од пута, дан смо провели у покушају да се и опет у Волушницу. Једна навеза остаје да бивакује у
кола поправе, или да се нађе неки мајстор који би дошао стени Очњака, срећом олуја их је заобишла те вечери.
Највећи резултат целог Табора ипак је било друго подо језера.
нављање
смера Прво Копље, овог пута попето слободно,
Колеге из Словеније на место окупљања стигли су
10.07. увече, заједно са домаћинима. Шесточлана екипа за само 10 сати све са фотографисањем.
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Среда ујутро - сви су уморни и више или мање задоољни... Враћа се и навеза која је биваковала у стени Очњака. Словенци одлучују да се пребаце у долину
Ропојана, одакле би се пењали неким првенственим смеровима. Са њима је кренула и Катарина, као равноправни
члан у њиховој најјачој навези. Ми смо остали у Грбаји,
планирајући да се попнемо још неким већим смером, популарно „500-метарцем”....
Ипак, напорно пењање претходних дана донело је
умор, тако да је четвртак проведен у шетњи, лаганом планинарењу и осматрању стена. Дружимо се са двојицом
пољских алпиниста, који одлазе у албански део Проклетија да се пењу уз неку нову стену. Долазе ту већ годинама.
У петак почиње да се квари време, а и прогноза нам
не иде наруку. Пењу се неки ближи и краћи популарни
смеровима, као „Раднички” у стени Очњака. Поподне почиње невреме, које траје до касно у ноћ. Јасно нам је да
од пењања у суботу нема ништа. Стрмим проклетијским
травама треба бар дан-два да се мало оцеде, а ми смо
планирали останак најкасније до недеље.
Део екипе одлази већ у петак увече, већина у суботу, а
неко је дочекао и недељу. Сви су успешно стигли на одредишта.
Завршни коментар

Изгледало је као да су сви дошли већ уморни од свакодневних животних обавеза, недостајало је енергије, није
било „мотора” да повуче целу екипу да пружи максимум.
Са друге стране, можда и није било могуће више, јер су
нам се при крају табора почеле дешавати неке баналне
али ометајуће повреде, и то не у стени, или приступу/силазу, већ у долини. Проблем мотивације и (не)уклапање у
предвиђене термине Табора поново је донео незадовољство организатору. Нешто се по том питању мора озбиљно
мењати.
У сваком случају, позитивни резултати овог Табора
требало би да се осете већ од ове јесени, како у смислу
повећања квалитета, тако и у организационом смислу.
Кучке планине - испењани смерови:
* К. Мановски – К. Премрл – М. Зупан/ Пашјак,
Повратак из Кекечеве дежеле, VI+/IV- V+, 250м,
2025мнв – Првенствени
* Б. Траиловић – С. Жарковић/ Вељи врх, Коже, IV/III,
120м - Првенствени
* Д. Јеремић – М. Смиљанић/ Пашјак, Преширок камин,
IV+, 70м, 1850мнв - Првенствена
* Б.Траиловић – С. Жарковић/ Вељи врх, Коже, Поред
Круга двојке, IV+/III+, 180м – Првенствена
* Д.Ђелкапић – З. Марковић/ Сурдуп, Пегаз, IV+, 200м,
2186мнв
* Д.Ђелкапић – З. Марковић/ Сурдуп, Поред Андромеде, IV, 180м - Првенствени
* П. Шундерић – Л. Радивојац – М. Макојевић/ Пашјак,
Бекство из Тајпеја, V+, 250м, 2025мнв
* К. Мановски – К. Премрл – М.Зупан/Вељи Торач,
Оћу кући, V (ранија оцена VI, A0), 150м
* Д. Јеремић – М. Смиљанић/ Штитан, Весели
Штитанко, V, 150м, 2165 мнв.

Циљ Табора је испуњен. Видели смо где смо у односу
на свет и на чему треба радити. Неки пењачи су стекли
услове за виша звања, неки су се приближили услову, али
сви заједно смо стекли једно ново и велико искуство.
Испењано је укупно 65 човек/смерови (39+25), од тога
14 првенствених (7+7), што је на први поглед одличан резултат.
Гледали смо и пењали се са правим мајсторима и
спортистима, који су нам показали да „године” нису препрека и да и уз рад и породичне обавезе можеш да на- Проклетије- испењани смерови:
ставиш да се пењеш квалитетно, шта више, да будеш и
део светског врха у алпинизму.
* А. Срданов – Д. Милошевић/ Очњак, Драганов
секутић, V-/III-IV, 300м, 2100мнв- Првенствени
За то су потребни, осим редовног тренинга, и велика
самодисциплина и тачност – особине које су нама нажа- * Д. Ђелкапић – З. Марковић, П. Шундерић – Л.
Радивојац – М. Макојевић, /Волушница, Сибецлост споредне.
Бошњин, IV/II-III, 550m, 1850мнв
Сем тога, њихова пењачка филозофија и систем школовања и васпитања млађих пењача у клубовима, као и * К. Мановски – М. Зупан/ Јужни врх из доњег Котла,
Све ове године, V+/IV-V, 350м, 2200 мнв - Првенствени
вредновање и подстицање система непрекидног учења и
напредовања, произвела је успех да њихово пењање, и у * С. Жарковић – Д. Јеремић/Сибец-Бошњин
А. Срданов – Д. Милошевић/Очњак, Раднички,
најтежим детаљима или смеровима, нити једном није изIV/II-III, 180м, 2186мнв
гледало као „преживљавање” и борба за живот - поприлично у супротности са размишљањем и начином рада * К. Мановски – П. Шундерић/Маја Коприштит
(Маја Фортит) 2455 мнв, Источни брид, IV/II-III,
неких наших самопрокламованих „величина”.
350м – Првенствени
Отворили су нам се нови видици, надам се да ћемо
их и искористити.
* Д.Ђелкапић – З. Марковић – Д. Јеремић
/Очњак, Раднички
Договорен је наставак сарадње и интензивније дружење већ током зиме, а можда и нека заједничка експедиција, зашто да не.
Вођа Табора:
Са наше стране, мислим да смо могли боље и више.
Слободан Жарковић - инструктор алпинизма
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СЛОБОДАН
БОБАН
МИЛОВАНОВИЋ

АЛПИНИЗАМ

-

инструктор алпинизма

Ферата на Каблару, јун 2013. (Фото: Р. Јелић)
У време када ПСС слави 65 година постојања и
организованог рада, треба поменути неке људе који су
својим радом обележили овај период. Слободан
Миловановић – Боби, алпиниста, више од педесет
година је присутан на литицама наших планина и за то
време дао је значајан допринос развоју алпинизма код
нас.
Бобан Миловановић рођен је на дан Светог Саве,
27. јануара 1942. године. Отац му је био из Чачка, а мајка,
чије планинарске гојзерице још увек чува, била је из
Загреба, па је зато детињство проводио у Загребу и Чачку.
Двадесетогодишњи младић је 1962. године добио прву
планинарску књижицу у ПД „Каблар”. Први алпинистички
течај учио је код Александра - Аце Ђорића. Помоћни
инструктор алпинизма постаје 1978. године, а 1988.
постаје инструктор. Од тада, па до данас, више од 200
људи прошло је обуке које је Боби водио. Летње течајеве
држи најчешће на Каблару, а зимске на Комовима и
Дурмитору. Међу онима који су своје прво пењачко
искуство стицали под будним оком Бобија Миловановића
су и троје наших алпиниста, који су се попели на Монт
Еверест: Драгана Рајбловић, Илија Андрејић и Басар
Чаровац.
За овог скромног и тихог човека време као да је стало.
Иако је ушао у осму деценију и даље је активан. Када сам
недавно са њим разговарала, рекао ми је: „Прошле
недеље завршио сам обуку једне групе из Краљева, а
следеће недеље идем у Ниш, звали су ме да одржим
течај”. И тако већ деценијама: Каблар, Јелашничка
клисура, Стол, Грдоба и друга пењалишта у Србији
обилази Бобан и своје знање дели са другима. За свој рад
често је добијао признања од Планинарског савеза,
матичног друштва и града Чачка, али му је најдраже
признање када неко од његових ученика успе.
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Међу онима који су прошли обуку код њега, Боби
посебно истиче Николу Ђурића из Београда, као и девојке
Драгану Рајбловић, за коју каже да је јака и упорна и
Данијелу Бабовић, великог борца за положај алпинизма у
Србији. Жали што друштво нема новца за организовање
заједничких алпинистичких табора, каквих је раније више
било, да би се млади људи укључивали. Истиче да млади
данас немају посao, па тако ни новца за бављење овим
спортом за који је опрема доста скупа.
У току своје педесетогодишње каријере алпинисте,
Боби је имао доста лепих доживљаја, од којих истиче
учешће у експедицији на Памир деведесетих година, али
и оних тужних, који су му се урезали дубоко у сећање.
Догађај који га је највише потресао је потрага на
Трновачком Дурмитору за младим планинаром из
Вараждина. Придружио се као добровољац спасиоцима
из Црне Горе, који су до Трновачког језера стигли са
ранчевима на коњу, али, нажалост, младића нису затекли
живог. Бобан је и сам често био у опасним ситуацијама.
Тако је у Словачкој, 27. јануара 1991. године, са Рацом
Милојевићем лоше проценио време пошавши касно. Мрак
их је затекао на стенама. Преноћили су на стенама, на
мразу. Целу ноћ су морали да буду будни, тако да је
Бобију то био рођендан кога ће се сећати.
Место које ће памтити, јер му се највише свидело, је
Варасова у Грчкој, у којој је био протеклог пролећа.
Одушевиле су га стене на које су се пели од мора, а затим
уживали купајући се у мору или реци која туда протиче.
Грци су веома лепо примили српске алпинисте и позвали
их да следеће године дођу у Атину.
Поред алпинизма и планинарења, Бобан се бавио и
планинарском оријентацијом и оријентирингом, истичући
како је то врло леп спорт, а обилазио је и пећине, посебно
оне у околини Чачка. У свом друштву, ПД „Каблар”, Боби
је омиљен, о њему сви имају само речи хвале. Истичу
како је увек спреман да помогне, да их подучи, позајми
опрему, посаветује...
О Бобану би се могло још доста писати, али ми је
рекао: „Немој много да пишеш, око пола стране, доста
је.,,” Можда је мало више, али он то заслужује.
Рада Вукосављевић

Са Драганом Рајбловић, Виситор 2011.
(Фото: Р. Вукосављевић)
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ТАБОР ПЛАНИНАРА
СРБИЈЕ 2013. НА
ПОВЛЕНУ
Једна од најзначајнијих планинарских манифестација,
коју Планинарски савез Србије сваке године организује на
другој планини, ове године је одржана на Повлену од 2.
до 7. јула. Извршни организатор и домаћин је био планинарски клуб „Повлен” из Ваљева, који је добијањем
организације „Табора 2013”. обележио и свој десетогодишњи успешан рад.
ПК „Повлен” је основан 2002. године и до ове године
је јачао и унапређивао своју вишеструку активност.
Првих година, поред повећања броја чланова, пажња
је поклоњена обуци водича на одговарајућим курсевима ПСС, па је за кратко време у „Повлену” стасало
више водича, што се директно одразило на квалитет
организовања и извођења планинарских акција. Потом
се кренуло са маркирањем планинарских стаза по
Маљену, Медведнику и Повлену. Већ 2004. године
„Повлен” је на Медведнику организовао своју прву
Републичку акцију, на којој је учествовало 250
планинара. Од тада, ПК „Повлен” је сваке године
добијао од ПСС организацију једне републичке акције,
које су успешно организоване на ваљевским планинама
Маљену и Повлену и привлачиле велики број
планинара.
После куповине плаца на Повлену 2003. године,
главна пажња усмерена је на обезбеђење смештаја,
што је у почетку остварено чувеним „Повленским
кућерком” , са 6 кревета. Како је тај капацитет био мали
за широку активност друштва, започета је изградња
дома на Повлену, која је кроз више фаза довела до
завршетка главних послова током 2011. године, чиме су
се стекли услови за вишедневни боравак 25 планинара
у удобном дому, са спаваоницом, трпезаријом и добро
опремљеном кухињом. Доведена је и изворска вода са
извора Маџарија, као и прикључак на електро-мрежу.
Све то су урадили планинари „Повлена” добровољним
радом , својим средствима, а и уз помоћ прилога
пријатеља.

Ово је био први табор планинара у ваљевском крају
од оснивања Планинарског савеза Србије пре 65 година,
1948. године. Та значајна годишњица обележена је
свечаном седницом Управног одбора ПСС, управо на
таборишту, уз присуство свих учесника Табора, при чему
је о самом настанку и почетку рада ПСС присутним
планинарима говорио председник ПСС Борис Мићић.

На Табору је током пет дана учествовало 412
планинара, из 50 планинарских друштава, клубова и
удружења, који су у Дому ПК „Повлен”, под сопственим
шаторима и код околних мештана, остварили око 1000
ноћења. Импресиван је био поглед на шаторско насеље,
које су оформили наши планинари са преко 100 шатора.
У уређеном поретку формирани су пролази (шаторске
улице), паркинг за аутомобиле је био ван шаторског
насеља, а дограђене чесме и мокри чворови нису
стварали баре и квасили „повленско планинарско село“.
За време таборских дана сваки дан су организоване дуже
и краће пешачке туре по Повлену и околини, по унапред
предвиђеном програму, на које су бројне планинаре
водили водичи „Повлена”: Мирко Шахо, Душан Дракулић
и Бранко Матић. Пешачке стазе су обухватиле све
најважније тачке на Повлену и у околини: сва три врха
Повлена - Велики (1271м/нм), Средњи (1301м/нм) и Мали
(1347м/нм), затим Беден (1256м/нм), Маркову стену (1220
м/нм), Плочу (1180м/нм), Повленску куглу (905м/нм), извор
Цетиње (1160м/нм) као и Слапове Цетиње (780 м/нм).
Полазна и крајња тачка за све стазе је био Планинарски
дом (1150м/нм).
Увече су у великом шатору – трпезарији приређиване
пројекције са предавањима наших специјализованих
комисија. Предавачи су били Милош Ивачковић и Драгана
Рајбловић. Испред Комисије за спортско пењање, Милош
Ивачковић, алпиниста.који се попео уз 1000 метара
високу стену Ел Капитана у САД, одржао је предавање уз
пројекцију слајдова о дисциплини спортског пењања. У
суботу, 6. јула, Драгана Рајбловић, прва Српкиња која се
попела на Монт Еверест, одржала је предавање и
приказала изванредне фотографије са тог успона и других
својих планинарских активности.
Активно учешће на Табору имала је и Горска служба
спасавања Србије, чији спасиоци су свакодневно ишли на
пешачке туре са осталим планинарима и тако превентивно уливали осећај сигурности при извођењу акција.
Истовремено су упознали терен и стекли искуство за
евентуалне своје активности на Ваљевским планинама.
Они су једне вечери извели показну вежбу спуштања
повређеног са висине уз помоћ ужади. Потом су бројни
планинари учествовали у овој демонстрацији ГСС тако
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што су били у улози повређеног. Овде је ПК „Повлен”
успоставио јачу сарадњу са ГСС-ом, размењена су
искуства и успостављени директни контакти водича и
спасилаца, што ће значајно допринети безбедности
одласка на Ваљевске планине. Током Табора одржана је
и међународна планинарска радионица младих планинара (друга година за редом) на којој је учествовало 25
планинара из Босне и Херцеговине, Македоније и Србије
под руководством Неде Милошевић и Селвера Ајдулахија. Они су имали свој програм рада који се повремено
поклапао са официјелним програмом на Табору.
Четвртог дана Табора, на Повлену је одржано и
Првенство Србије у планинарској оријентацији. Организатор је била Комисија за планинарску оријентацију
ПСС.
На Табору су из Планинарског савеза непрекидно били
начелник Берислав Трајковић, као и Снежана и Миломир
Ћировић на рецепцији и организационо-техничкој подршци. Својим радом, знањем и искуством допринели су
да на Табору све протекне у најбољем реду. Међу
учесницима Табора били су и секретар ПСС Бранислав Денис Божовић, бивши и садашњи начелници Службе
водича Слободан Гочманац и Зоран Контић, чланови УО
ПСС (В. Матковић, М. Детичек) чланови руководства и
водичи из многих друштава.
Вредни чланови ПК Повлена све време су били
изванредни домаћини, а за све учеснике била је обезбеђена исхрана (доручак и вечера) по врло приступачним
ценама уз добровољни рад чланова клуба. Треба истаћи
и да су домаћини (уз финансијску помоћ ПСС) обезбедили
санитарно-хигијенске услове за боравак толиког броја
људи на планини, без негативног утицаја на животну
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средину. Општа је оцена свих да је овогодишњи Табор
успешно организован, што су учесници на растанку
исказали својим жељама да убрзо поново дођу на
Повлен.
Текст и фотографије: Б. Матић.
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„Прва женска
планинска
(изазовна) трка”
Сува планина, 31.
августа 2013. године
У програмима активности Планинарског савеза
Србије и планинарских клубова, велики број акција и такмичења има одговоран друштвени циљ: ширење идеје
бављења спортом у природи, заштита природе, социјализација грађана, афирмација једнакости полова,
укључивање особа са посебним потребама, популаризација неразвијених и удаљених подручја... Једна од таквих акција „Прва женска планинска (изазовна) трка”
одржана је 31. августа 2013.г. на Сувој планини. У овом
спортском догађају учествовало је око 50 девојака, које
се баве разним спортовима, као и оне које су само рекреативке.
Трка је била подељена у две категорије - тежу и
лакшу. Тежа је имала стазу дугу 28 километара, са успоном од 1200 метара висинске разлике и задатком да савлада једну препреку. Препрека је била стена висине око
15 метара, коју су такмичарке савладавале осигуране на
ужету, а спуштале се техником абзајла. Лакша категорија
је имала стазу дужине 18 километара, са висинском разликом од 1200 метара. Траса трке водила је преко слабо
посећених и неоправдано запостављених (чак и од стране
планинара) делова Суве планине, где се налазе врхови
Дивна горица, Преслап и Пасарело, са којих се пружају
чаробни видици на горостасни гребен, којим доминирају
врхови Трем и Соколов камен. Управо то је и био разлог
што је одлука пала да се трка одржи на овој планини.
Поред популаризације планинарства и рекреације и
уопште спорта у природи, циљ организатора је био скретање пажње јавности на ове мало познате делове Суве

планине, са жељом да их представи у јавним медијима.
Скуп тимова и организатора је био у петак 30.августа
у селу Дивљана, које се налази у подножју Суве планине,
удаљено 5 километара од Беле Паланке. Како је било
учесница које су почетнице, или су први пут пролазиле
планинску стазу, припадници Горске службе спасавања
су, заједно са организаторима, предочили такмичаркама
да ће на терену бити потпуно безбедне и да је стаза на
местима где нема довољно маркација обележена жутим
тракама, тако да не постоји могућност да се залута..
Трка је почела 31. августа у 7 сати ујутру. Прво су
стартовале девојке за лакшу категорију, а мало после њих
за тежу. На терену је распоређено довољно контролора,
целим кругом стазе су се распоредили момци из Горске
слузбе спасавања. Све је функционисало како треба.
Од Спортског савеза Србије добили смо средства за
спортске мајице којима су опремљене учеснице трке. Такмичарке из теже групе носиле су црне мајице са розе-зеленим цветићима и натписом трке, а из лакше групе - беле
мајице са натписом. Тога дана Сува планина била је украшена. Учеснице трке имале су поред трчања и задатак да
на једној од контролних тачака пред камерама нешто отпевају. Искрено, све су учеснице биле тако распеване, да
се песма преносила преко радио-станица планином целога дана дуж стазе од 28 километара.
Учествовале су планинарке, пењачице, водитељке,
фитнес-инструкторке, каратисткиње, рекреативке, авантуристкиње... Једна је била првакиња у лимбо - денсу,
друга се бавила падобранством, затим атлетичарка, која
је као јуниор и сениор освајала прва места на државним
првенствима, кик-бокс репрезентативка, вишеструка
државна првакиња и са бронзаном медаљом на Светском
првенству 2007./, профи-боксер од 2005. Друга је у карате/шото-кан/ државна првакиња 2012.. Била је и припадница Полиције, па ендуро бајкерка, затим су
учествовале девојке које трче полумаратоне, кросеве и
маратоне, једна иза себе има 40 трка, чланице репрезентације у кросу и планинском трчању (Балканијаде).
Међу такмичаркама била је и наша позната глумица
Мирјана Карановић, као и Бранка Стојковић... Поносни
смо на све њих!
Трка је завршена у 16 сати, када су и последње такмичарке стигле до циља. Предвече у Дивљани је обављено проглашење победница и додела награда за прва
три места у обе категорије.
После проглашења, Туристичка организација Беле
Паланке заједно са Општином Бела Паланка приредили
су нам другарску вечеру.
Резултати - време и прва три освојена места теже
групе : 28 км, 1200 м висинске разлике, са једном препреком.
Уписано време је укупно са временом од 20-30 мин са
савладавањем препреке. Ако се тих 20-30 мин одузме, добија се време активног трчања/кретања тимова од старта
до циља.
1. место - „Бамбине” – Катарина Похлод (Нови Сад) и
Александра Маринков (Панчево) - 4h 8’ 20”
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3. место – „Девојке са села” – Драгана Радовановић
2. место - „Професорке” – Ивана Петровић (Ниш) и
(Београд) и Саша Миладиновић (Београд) – 4h 56’ 20”
Јована Станчић (Ниш) - 5h 40’ 40”
3. место - “Кека&Сека” – Ксенија Крстић (Београд) и
Захваљујемо појединцима, клубовима и спортским
Дијана Сарафимовски (Београд)5h 43’ 16”
савезима који су помогли да се реализује овај леп и забаван спортски догађај. Уз спортски клуб „Алти” из Београда били су: Туристичка организација и Општина Бела
Паланка, Планинарски клуб „Трем” , Одред извиђача „Ремизијана” из Беле Паланке, председник Планинарског
клуба „Руј” из Бабушнице, ПК „Мосор” из Ниша, агенција
„Nature Travel” из Ниша, ПК “Железничар” из Ниша, чланови Алпинистичког одсека „ПС Београд”, ресторан „Трем”
из Беле Паланке, ПК „Видлич” из Пирота, чланови Независног синдиката Полиције и Кик бокс клуба „Црне кобре”
из Пирота, предузеће „Елпос” из Београда, Планинарски
савез Србије и Спортски савез Србиије.
Захваљујемо спонзорима који су својим производима
обезбедили награде: Grifone, Revita, City fashion jеwеllery,
Nature travel оffice и Foodland...
Жеља организатора је да ова трка постане традиЛакша категорија – 18 километара и 1200м висинске
ционална и да се одржава два пута годишње, сваке горазлике:
1. место – “Д&С” – Сузана Чоловић (Београд) и Да- дине у пролеће и јесен. Довиђења маја следеће године
на Старој планини...
нијела Ристић (Ниш) – 4h 25’ 30”
2. место – „Бабушничке тигрице” – Вера Стоиљков (БаТекст и фото: Драгана Рајбловић
бушница) и Сандра Митровић (Бабушница) – 4h 33’ 48”

СЕЋАЊЕ НА ПРИЈАТЕЉА

МИЛОВАН НЕДЕЉКОВИЋ
У пролеће ове године изгубили смо доброг и вредног планинарског посленика.
Напустио нас је Милован – Мића Недeљковић, председник Планинарског савеза
Србије у два мандата.
У периоду његовог руковођења Планинарским савезом Србије, а у складу са
тада важећим друштвеним и статутарним нормама, многе друштвене и спортске
организације је предводило колективно тело – Председништво, чији су се чланови
мењали временски на челу организације по једногодишњем мандату. Тако је и Планинарски савез Србије, у периоду од 1980. године, имао руководство које се мењало по истом принципу. У том периоду је Милован Недељковић, уважени планинар
из Крагујевца, био председник за мандатни период 1982/83. a када је овакав систем колективног руковођења престао 1988. године, Председништво ПСС је донело одлуку да се за вршиоца дужности председника Председништва изабере поново Милован Недељковић. Нa тој
функцији остао je до нових избора у ПСС 28. октобра 1993.
У својим мандатима председника, али и у раду, када није био само члан Председништва, госпoдин Милован
Недељковић је остао упамћен у планинарској јавности и организацији као човек који је био учесник и организатор
многих активности Планинарског савеза као што су: Слет планинара на Голији ( Одвраћеница), Табор планинара у
Крњачи, на тромеђи Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе, Слет планинара у Прибоју на Црном врху. Милован –
Мића Недељковић и непосредно је учествовао на разним задацима организовања планинарских акција, где је својом
преданошћу, скромношћу и дружељубљем служио за пример другим планинарима. Поред републичких слетова и табора помагао је организацију савезних слетова и табора планинара на Брезовици у Козјаку код Бујановца, на Бељаници на Плочама изнад Ниша, на Стружју на Шари изнад Призрена. Памте се и походи до Старог Нагоричана и
Куманова, на Пелистер и нека друга. Тако је наш поштовани Милован - Мића Недељковић оставио снажан планинарски траг у нашој организацији, због чега изражавамо поштовање и захвалност, а његовој породици планинарско
саучешће.
Б.М.М.
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