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ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ИЗВОРНИКА ПЛАНИНАРСКЕ КУЛТУРЕ

„... ђе је сjеме клицу заметнуло онђе нека и плодом почине ...”
П. П. Његош

Наш часопис је одавно пунолетан, живи и шири знање о планинарству за
све који воле планине и природу. Изражавамо тихо осећање задовољства
што се „нит планинарске културе” наставља.

Сва је прилика да, осим „Планинарског гласника”, Србија нема јединстве-
ног часописа о планинама у било којој друштвеној области, иако у свим уџ-
беницима географије пише да је Србија брдско-планинска земља. Са
колегијалном надом подржавамо појединачна догађања везана за теме о пла-
нинама у стручним и научним часописима и понеки „портал” на савременим
електронским медијима и мрежама. 

Како смо успели да сачувамо Гласник ? Пре свега требало је бити свестан
величине подухвата његовог покретача покојног Владимира Владе Поповића,
који је дуже од једне деценије уређивао „Планинарски гласник”. 

Свест о величини подухвата покретања часописа истовремено је прихва-
тала спознају и о величини напора који се мора улагати за његово очување.
Како смо успели? - Па тако, што смо били упорни у „вучењу за рукав ветровке”
планинаре - ауторе са молбом да напишу„нешто интересантно за свој часо-
пис”. Част и хвала изузецима који су нас подржавали, Издавачком савету и
највреднијим ауторима.

Сачували смо квалитет и место у врху часописа у области спорта и рек-
реације, али и садржаја о планинској природи, туризму и заштити природе и
животне средине. Са друге стране, тегобно је сазнање да је феномен општег
не-читања било чега прожео наше друштво, без обзира на општу поплаву хи-
љада нових бестселер наслова, најчешће из „меха” тривијалне књижевности.
Исти је случај и са новинама и часописима. Тематски часописи, без обзира на
напоре надградње разноврсности садржаја и области интересовања, повукли
су се пред жутом штампом и часописима плиткоумних садржаја, сензацио-
нализма и производње езотерије у области знања и науке. 

Део тог феномена нечитања захватио је, нажалост, и планинарску попу-
лацију. Тешка срца смањили смо тираж са 1000 на 500 примерака. Може ли
се уопште замислити стање у планинарској култури, у којој од 12 до 14 хи-
љада чланова, у 151 планинарском друштву, не може да прихвати 1000 при-
мерака свог часописа - на 14 чланова један примерак, који кошта
симболичних 100 динара и при томе не покрива трошкове штампања.

Морам поново нагласити тегобност осећања, иако обраћање главног уред-
ника у овом тренутку ипак има свечани карактер. Можемо бити узвишени и по-
носни, али и реални у искреној анализи стања наше планинарске културе.

„Планинарски гласник” ЈЕСТЕ један од главних стубова нашег планинар-
ског покрета, који је у основи и настао из културе и такав мора остати...

Ову 2014. годину посветићемо обележавању две деценије часописа. При-
дружите нам се вредним прилозима, фотографијама и идејама.
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Главни уредник
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ИЗБОРНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА ПСС 

29. МАРТА 2014. У ИВАЊИЦИ

Напокон стиже и та Изборна скупштина, два пута
одлагана, наравно из чисто техничких разлога. Кажем
тако да се случајно, у неком каснијем тумачењу исто-
рије овог Савеза, не провуче помисао да су „тајне силе”
одлагале Скупштину.  Разлог за одлагање је био у томе,
што се вршила припрема, а затим одржавање Скуп-
штине Европске пешачке асоцијације у Вршцу, октобра
2013. чији је домаћин био наш Савез. Затим је дошла из-
ненадна селидба канцеларије Савеза из просторија са
познате адресе Добрињска 11. Сада смо се ваљда ко-
начно сместили и ето Скупштине... Управни одбор је,
поштујући Статут, све то озаконио својим одлукама.

Досадашњи сазив органа Савеза, а пре свега пред-
седник Борис Мићић и његови сарадници, начелник, пред-
седници комисија и служби поднеће извештаје о раду у
претходном периоду 2009-2013.(2014.)

Шта Скупштини ваља чинити? Најкраће речено -
Скупштина у свом раду и својим закључцима треба да
провери квалитет и домет спровођене планинарске по-
литике и посебно ваљаност изграђиваних стандарда у
планинарству. Треба нагласити да је ове планинарске и
спортске стандарде и правила увек доносила наша пла-
нинарска организација на предлог стручних комисија и
служби. Нови Закон о спорту Србије је кроз своје ин-
струменте и механизме ове наше стандарде законски
уоквирио у укупни сет Спортских правила у спорту
Србије. Тиме је ставио до знања да морају бити по-

штовани без остатка. То се посебно односи на више-
деценијске појаве произвољних тумачења како Закона о
спорту, тако и унутрашњих правилника и стандарда у
гранским спортским савезима. Јасно је да се ово односи
и на наше унутрашње правилнике и стандарде, чије
даље поштовање јесте услов несметаног рада и раз-
воја планинарске организације у будућности.

Предстојећа Изборна скупштина изабраће нови
сазив управних органа за наредни период. Пред њима
јесте сложен задатак и мукотрпан рад да очувају и сва-
како унапреде достигнуте нивое планинарских стан-
дарда, подразумевајући и њихово усавршавање, али увек
у складу са постојећим прописима, законом и правилни-
цима којима су, такође, уређене процедуре за евенту-
алне промене у систему. Никако произвољно...

Паралелно треба наставити и са подизањем ква-
литета и спортских резултата у свим планинарским
специјалностима и спортским дисциплинама, које су све
бројније и разноврсније. Треба стално улагати напоре
да се сачува место планинарства у породици спортова
у Србији. Част је бити у другој категорији спортова са
освојеним правом за спортске стипендије и учешће у
пројекту спортских кампова за младе перспективне
спортисте, част је бити  члан међународних спортских
асоцијација у области планинарства, пешачења, спорт-
ског пењања, горског спасавања и имати представнике
у бројним стручним комисијама.

Нека тако и остане.
Бранислав Божовић

Секретар ПСС
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ИЗБОРНЕ АКТИНОСТИ

Пред Изборну скупштину у Ивањици, 
29. марта 2014. године

ДОБРО ДОШЛИ У ИВАЊИЦУ 
ОКРУЖЕНУ ПЛАНИНАМА

Управни одбор Планинарског савеза
Србије одлучио је да прихвати позив Планинарског
друштва „Голија” из Ивањице да се Изборна годишња
скупштина за наредни мандат 2014-2018. одржи у Ива-
њици, 29. марта 2014. године. Наравно, основни разлог
за одржавање Скупштине у Ивањици јесте даље спро-
вођење развојне политике планинарства кроз одржа-
вање важних седница органа Савеза и планинарских
манифестација у планинарским регионима Србије, са
циљем ширења планинарске идеје и подршке планинар-
ским друштвима. 

Овога пута домаћин Скупштине је Пла-
нинарско друштво „Голија” из Ивањице, уз подршку ло-
калне управе и културних и туристичких институција и
предузетника

РЕЧ ДОМАЋИНА 

Част нам је, уз пријатан домаћински осећај, да вас -
планинаре и овога пута дочекујемо у Ивањици, подно Го-
лије, познатом планинском и туристичком месту са веома
дугом традицијом развоја здравственог, рекреационог, се-
оског и спортског туризма. Планинарско друштво „Голија”,
заједно са осталим институцијама локалне управе, ту-
ризма, културе, образовања, спорта и предузетништва,
жели да буде добар домаћин представницима свих пла-
нинарских друштава и клубова из Србије, који се окупљају
на Годишњој скупштини Планинарског савеза Србије 28.
и 29. марта. 



Наше Планинарско друштво „Голија”, чија је активност
обнављана више пута од 1987. године, успело је да окупи
већи број чланова и да покрене бројне планинарске ак-
ције, које су препознате и веома добро прихваћене од
стране грађана Ивањице. Годишње се у организацији
Друштва изведе преко 45 акција у Србији и околним зем-
љама. Посебно наглашавамо да смо званично обележили
планинарске стазе по Голији у дужини од 80 километара
преко познатог Јанковог камена, Округлице, Кошанинових
језера и других изузетно вредних локалитета. Овим ста-
зама повезали смо Ивањицу са Европским пешачким
путем Е – 7 који је трасиран дуж високог венца планине.
Веза ће се такође остварити и на правцу Девићи – мана-
стир Студеница и даље према Копаонику. Наши чланови
вредно похађају стручне семинаре у Планинарском са-
везу Србије, чиме стичу квалификације за стручни рад у
области планинарског спорта и рекреације према међу-
народним стандардима.

КРАТКО ПОДСЕЋАЊЕ НА ГОЛИЈУ 

И ПЛАНИНЕ ОКО ЊЕ

Планина Голија (1833 м) је 2001. године проглашена
„Парком природе” - као природно добро прве категорије
од изузетног значаја. „Парк природе” захвата површину од
75183 hа. Због изузетних природних и створених вредно-
сти, „Парк природе – Голија” испунио је строге критеријуме
из светског програма заштите „Човек и биосфера” (МАВ)
те је октобра 2001. године од стране Комисије УНЕСКО
проглашен за Резерват биосфере „Голија - Студеница”, на
површини 53804 hа.

Голија (1833м), Јавор (1519 м) и Мучањ (1534 м) су
планине које окружују Ивањицу и дају велике могућности
за развој планинарења са несвакидашњим природним
реткостима (три језера: Дајићко, Округлица и Кошанинова
језера, водопади речице Изубре, Хаџи-Проданова пећина,
Јевачке стене и др.), богатством флоре и фауне (преко
1100 биљних врста, богате листопадне и зимзелене шуме,
изобиље шумских плодова), и неколико видиковаца, рет-
ких у Србији (Бојево брдо 1750 м, Пашина чесма 1751 м,
Јеринин град 1534 м ). Поред ове три планине, у широј
околини Ивањице су и Јелица, Жељин, Гоч, Копаоник, Ра-
дочело, Чемерно, Златар, Златибор, прелепи меандри
Увца, Пештерска висораван и др. 

Бројни су манастири и цркве почевши од 13. века (Сту-
деница, Градац, Сопоћани, Ковиље, Придворица и др) .
Поред њих, познати „Римски мост”, споменик Мајору
Илићу на Јавору и други локалитети доказ су културно -
историјских вредности овог краја. Голијске реке Ношница,
Моравица и Студеница, у које се улива безброј извора и
потока чисте планинске воде, овај крај чине још живопис-
нијим.

Голија је планински масив изузетно велике природне,
геолошке и биолошке разноврсности. Такође је један од
важних европских центара орнитолошке, специјске и ге-

нетичке разноврсности. Стављањем под заштиту при-
родних вредности Голије спроводи се културна обавеза
очувања вредности и подизања квалитета шума, шумских
екосистема, обележја предела садржаних у изванредној
лепоти, разноврсности, динамици пејзажа, културних до-
бара и њихове околине. 

Због природних лепота овог краја, туристичке могућ-
ности су непроцењиве и сигурно још увек недовољно ис-
коришћене. 

Поред здравственог и класичног хотелског туризма „ту-
ризам на селу” је у околини Ивањице већ освојио значајно
место у туристичкој понуди у облику приватних пансиона,
тако да су села Девићи, Лиса, Куманица, Катићи и Кушићи
већ познати у овој области туризма.

Ми, планинари, са поносом истичемо да смо и пре
Другог светског рата посећивали села око Ивањице и ко-
ристили благодети туризма сеоских домаћинстава. Нама
је познато да је београдска планинарска породица
Стојановић, мајка Стана са синовима Растком и Иваном,
летовала на Голији. Синови проф. Растко и др Иван
Стојановић касније су постали истакнути планинари, ал-
пинисти и горски спасиоци.

ШТА НАМ ПОРУЧУЈУ ЧЕЛНИ 

ЉУДИ ИВАЊИЦЕ

Миломир Зорић – председник општине Ивањица :
Формирање планинарског друштва за нашу општину има
вишеструки значај. Пратим рад и упознат сам са активно-
стима ПД „Голија”. Ивањица и локална самоуправа их је
помагала и помагаће и у наредном периоду. Скромни су,
не траже много, али кад год су нам се обратили за помоћ,
изашли смо им у сусрет у виду новчане помоћи, обезбе-
ђењу превоза, или у било каквом другом облику. Посебно
нам је драго што ће Изборна скупштина ПСС -
29.03.2014.год. бити одржана у Ивањици. За наше мало
место то је велики догађај и локална самоуправа ће
спремно дочекати све учеснике и пружити сву потребну
помоћ и подршку за успешан рад...
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Рацо Секулић – заменик председника општине Ива-
њица:  Све честитке нашим планинарима...Упознат сам
са њиховим активностима и подржавам их у свему што
раде. Имао сам прилику да као потпредседник општине
Ивањица отворим њихову акцију у мају 2013. год. 

Пријатно сам се изненадио када сам видео преко 400
планинара из целе Србије и Македоније...

Миладин Божовић – секретар Спортског савеза Ива-
њице: ПД „Голија” је млад клуб, али Спортски савез је упо-
знат са одличним резултатима за кратко време, подржава
и подржаће све активности и манифестације наших пла-
нинара. Планинарски спорт је веома битна грана спорта,
јер обухвата све старосне структуре - од мале деце до
пензионера и сигурно има своје место у спорту и рекреа-
цији у нашем граду. Као Спортски савез на прво место
стављамо предстојеће одржавање Изборне годишње
скупштине ПСС и одајемо признање ПД „Голија” на при-
хватању организације. Од нас ће имати сву подршку и
помоћ у циљу беспрекорне организације догађаја, који ће
остати забележен у спортском животу Ивањице.

Радомир Лишанин – директор Туристичке организа-
ције општине Ивањица: ПД „Голија” је један од битних чи-
нилаца за развој туризма у нашој општини с обзиром да
спроводи, а и учествује на великом броју акција, на које
долази не мали број планинара из Србије и иностранства.
Поделом рекламног материјала наше туристичке понуде,
обезбеђењем смештаја за госте-планинаре и медијском
презентацијом њихових активности, дајемо допринос у
развоју планинарског спорта и ту сарадњу ћемо наставити
у будућности.

Зоран Димитријевић – председник Удружења за
помоћ МНРО у Ивањици: Сарадња са нашим планина-
рима је почела оснивањем секције за особе са сметњама
у развоју, у оквиру ПД „Голија” – Ивањица, чиме је учињен

велики корак за интеграцију наших чланова у ширу со-
цијалну средину и свеукупан друштвени живот кроз ин-
клузиван модел са другим планинарима у њиховим
програмским акцијама, што се посебно односи на њихов
физички развој и здравствено стање. Они су уједно и чла-
нови ПСС са чланским књижицама и маркицама за текућу
годину, чиме се посебно поносе.

Милан Крунић – директор Дома културе: Ова кул-
турна институција остварује квалитетну сарадњу са Пла-
нинарским друштвом „Голија”, која је пре свега ослоњена
на већ утемењену друштвену спознају о планинарству
као културном друштвеном покрету. Несумњив је значај
постојања планинарског покрета у Ивањици кроз рад овог
планинарског Друштва. Та чињеница доприноси поди-
зању општих друштвених вредности, јер Друштво „Голија”
ради за опште добро свих грађана. Планинари ће у Дому
културе увек имати отворен простор за добре и корисне
програме. Према томе, одржавање Годишње скупштине
Планинарског савеза Србије за нас је вредан догађај.
Планинарима желимо добродошлицу и успешан рад у
нашем Дому...   

Александар – Ацо Марковић
Председник ПД „Голија” - Ивањица

Ивањица представља административни и кул-
турни центар моравичког краја. Налази се у живо-
писној долини реке Моравице ( која је горњи ток
Западне Мораве) на надморској висини 468м. То је
планинско место са обележјима савременог града.
Ивањица има преко 15000 становника ( 2011 год). Од
Београда је удаљена око 220 км. Повезана је ас-
фалтним путевима са Чачком, Пожегом, Сјеницом,
Студеницом и Новом Вароши. Општина Ивањице
обухвата простор од 1090 км и једна је од највећих у
Србији. Граничи се са општинама Ариље, Лучани,
Нова Варош, Рашка, Краљево, Нови Пазар и
Сјеница. Више од половине територије ивањичке оп-
штине налази се на планини Голији. Планина Голија
се као јединствени природни ресурс може још ус-
пешније користити у савременим развојним пројек-
тима и у сарадњи са општинама које се такође
ослањају на Голију и околне планине. 
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ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ

Јосиф Панчић, 
200 година од рођења

Да бисмо негде стигли, 
морамо знати одакле смо кренули...

Oве 2014. године Србија обележава 200 година од
рођења Јосифа Панчића, професора, научника , првог
председникa Српске Краљевске академије, преданог
истраживача, који је из ондашње Аустрије дошао у Србију
на предлог Вука Стефановића Караџића и посветио јој
цео живот.

Планинари Србије придружују се овој годишњици са
поштовањем и жељом да се обележи сећање на буђење
планинарског покрета у Србији, који је зачет првим екс-
курзијама кроз природу Србије, на које је професор Јосиф
Панчић водио своје ђаке.  

Значајно је забележити да се поред овог јубилеја обе-
лежава још једна 200- годишњица, која се условно може
повезати са Јосифом Панчићем. Наиме, пре 200 година,
1814 године, у Бечу је изашла прва граматика коју је са-
ставио Вук Ст. Караџић под називом „Писменица серб-
скога језика по говору простога народа”. Исте године Вук

је у Бечу објавио и збирку народних песама „Мала про-
стонародна славено-сербска пјеснарица”. Значи, Вук је од
издавања своје (још увек несавршене) граматике простога
народа, започео са радикалним упрошћивањем азбуке и
правописа према принципу „Пиши као што говориш, а
читај како је написано”. Аутор овог принципа није Вук Ст.
Караџић, већ га је само са успехом применио. Аутор прин-
ципа је Јохан Кристоф Аделунг, немачки филолог и гра-
матичар (1732-1808).

Условна веза ових двају јубилеја у нашој историји об-
разовања јесте у Вуковој препоруци и савету младом на-
учнику Јосифу Панчићу да дође у Србију и посвети се
истраживањима њених природних вредности.

На ова два јубилеја надовезује се и сећање на 150 го-
дина од смрти Вука Стефановића Караџића.

* * *
Јoсиф Панчић родио се 17. априла 1814. године као

четврто дете Павла и Маргарите, у малом месту Угрини
код Брибира. Према предању, Панчићи су пореклом из
Херцеговине и од давнина су насељени у селу Угрини,
које се налази на северним огранцима Велебита. Угрини,
или Угрине, је бивше насељено место у сада Винодолској
општини Приморско-горанске жупаније у Републици
Хрватској. Према попису из 1991.године место је имало
190 становника. Данас нема ниједног.

Основну школу Јосиф Панчић је изучио у Госпићу, a
гимназију у Ријеци. Из Ријеке је Јосиф прешао у Загреб
(1830.) да настави школовање у високој школи Regia Aca-
demica Scientiarum. У Загребу је сазнао да у Пешти по-
стоји Медицински факултет, на коме се у то време
одржавала и настава из природних наука, и пожелео је да
тамо настави своје студије, где је завршио Медицински
факултет и постао доктор медицине 7. септембра 1842.
године.

Није желео да ступи у државну службу и решио је да
ради приватно као лекар. Провео је две године у Рукбергу
у Банату. За то време је упознао и прикупио доста од
флоре Баната, обишао је и Делиблатску пешчару и пео се
на Карпате, a у рудницима је упознао многе интересантне
стене и минерале. 

После две године (1844.) отишао је у Лику да посети
свога стрица и добротвора Гргура и брата Мату. Ту је пра-
вио излете по околини, пео се на Велебит и прикупио је
доста биљака флоре Приморја.

Одатле се упутио у Беч да доврши одредбу свога хер-
баријума (у Природњачком музеју), који је око Пеште, Бу-
дима и по Ердељским и Банатским планинама сакупио, a
уједно и да боље Јестаственицу проучи. У Бечу се за-
држао годину дана и тада се упознао са Миклошићем и
Вуком Караџићем; Вук га упути у Србију да ступи у
државну службу. Чекајући да Вук добије новчану помоћ од
Русије (а коју на крају није ни добио), Панчић је готово био
на измаку свога новца и то је признао Вуку. Вук му је тада
саветовао да одмах крене у Србију и да тражи постав-
љење у Ужицу.



Панчић је послушао Вука и дошао у Србију месеца
маја 1846. године за време владавине кнеза Александра
Карађорђевића. Али, како је Вук имао у Србији и доста
непријатеља, његова препорука није вредела ништа, па
је чак због тога и због жеље да буде постављен у Ужицу,
у чијој се околини скривао велики број противника Кара-
ђорђевића, Панчић постао сумњив и није могао добити то
место. Чекајући на постављење, обилазио је ужички крај
и бавио се изучавањем биљног света.

Панчић је готово остао без средстава за живот и по-
мишљао је да се врати, но у томе моменту добије позив
од Аврама Петронијевића, министра иностраних послова,
који је имао фабрику стакла у непосредној околини Јаго-
дине у Белици, да се привремено прими за лекара у томе
месту и да као лекар ради на сузбијању заразе трбушног
тифуса, која се ширила међу радницима фабрике. Пан-
чић је пристао, био на тој дужности пола године и са ус-
пехом је завршио свој посао.

Бавећи се тамо он се упозна са летњом и јесењом
флором Јагодине, Белице и Црнога Врха (изнад Јагодине,
707 м). Панчић је у фебруару 1847. године постављен за
контрактуалног лекара и физикуса јагодинског округа. По-
ловином јуна оде у Алексиначку Бању, одатле се први пут
попе на Ртањ и Озрен. Исте године је затражио отпуст из
аустроугарског поданства и затражио пријем у српско
држављанство.

Крајем исте године добио је премештај у Крагујевац
и постављен је на упражњено место за привременог
окружног физикуса 12. новембра 1847. године. За време
бављења у Јагодини, Панчић је одлазио и у Ћуприју и ту
је упознао Људмилу, ћерку барона инжењера Кордона, са
којом се венчао у јануару 1849. године у православној
цркви у Ћуприји.

Идуће године, 8. јануара 1850. године примљен је за
члана Друштва српске словесности, a 1853. године је по-
стављен за професора природних наука у Лицеју, најпре
за контрактуалног професора, a када је 1854. године при-
мљен у српско поданство, др Јосиф Панчић је постављен
за редовног професора у Лицеју, иако до тада није, сем
докторске дисертације, имао ниједан публикован научни
рад. Постављен је за професора само на основу сазнања
и уверења да је он најбољи познавалац флоре Србије.

Следеће године Панчић је предложио Попечитељ-
ству просвештенија да му се „одреде нужна новчана сред-
ства како би могао сваке треће године са једним
одељењем слушатеља јестаствене историје једну част
Србије пропутовати и по наведеној струци испитати” Он је
ова путовања по Србији замислио као научно-истражи-
вачки рад у којем заједнички учествују и професори и
ђаци. „На ту цељ би се путујући ученици по особитој
склоности или професору познатој способности разде-
лили на струке; свака струка би осебени дневник водила
о учињеном путу.” Влада Кнежевине Србије прихватила
је Панчићев предлог и одобрила по 250 талира за сваку
екскурзију, које су извођене за време летњих распуста у
трајању од 40 дана. Прва екскурзија је изведена 1856. и

у њој је учествовало 5 лицејаца, када су обишли пределе
западне Србије. Последња седма екскурзија је изведена
1879. године. Дневник на екскурзијама је водио сам Пан-
чић, а потом и његови ђаци. Коста Поповић - један од
учесника треће екскурзије (1863.), разрадио је свој днев-
ник у врло занимљив књижевни спис који је и данас сачу-
вао свој значај.

Године 1855. Панчић је први пут чуо да у Западној
Србији постоји посебна врста четинара - оморика. Десет
година касније је добио две њене гране. Требало је да
прође још десет година па да на планини Тари, у засеоку
Ђурићи, 1. августа 1877. пронађе до тада непознати че-
тинар - оморику која је по њему добила име - Панчићева
оморика (Picea omorika (Pančić) Purkyne) Током свога ви-
шегодишњег рада открио је 102 и описао око 2.500 биљ-
них врста. У Лицеју и доцније у Великој школи Панчић је
остао до краја живота.

Као први члан Академије природних наука у оквиру
Српске Краљевске академије  наименован је 5. IV 1887. и
постао први председник СКА од 5. IV 1887. до смрти 25. II
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1888. Панчић је умро усред рада, ведар, свестан и при-
љежан. Предговор за „Ботаничку башту” довршио је пред
смрт на неколико данa - „Првенац Балканског полу-
острова”.

Јосиф Панчић сахрањен је у Београду уз највеће по-
части. Његову жељу да му посмртни остаци почивају на
врху Копаоника испуниће српски планинари 1951. године
на стого дишњицу његовог првог успона на Копаоник и 50
година од стварања првог Српског планинског друштва. У
ту част, од те године, највиши врх на планини Копаоник
(2017м), носи његово име.

Сведочанство о делу
Ј. Панчића оставио нам је
Коста Поповић (1863. го-
дине) пишући о лицејским
питомцима и њиховом
кретању кроз источну
Србију, који каже: "Пре-
ђемо тако кроз влашко
село Гамзиград и на само
подне дођемо на Бањицу,
тако се звала само вода,
али поред ње и околина.
Бањица извире из пуко-
тине кречног камена која
својим правцем иде преко
Тимока с краја на крај.
Извор је већином у води и
само кад је мали Тимок,
остану извори на
крајевима те се могу упо-
требљавати. Ова вода
Бањице, прилично је јака и

употребљавана је од народа за лечење рана и окобоље"
(9). Коста Поповић, Пут лицејских питомаца по Србији го-
дине 1863, Београд 1867., 90. 

За „Гласник” приредио Борис Мићић
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ПЛАНИНАРСКО ОБРАЗОВАЊЕ

КОРАК ПО КОРАК ДО МЕЂУНА-
РОДНЕ СЕРТИФИКАЦИЈЕ 
ВОДИЧА ПЛАНИНАРСКОГ 
САВЕЗА СРБИЈЕ

Овогодишњом обуком за водиче II категорије стекли су
се услови да Комисија за планинарство УИАА, на пред-
лог оцењивача господина Матјажа Шеркезија, донесе у
априлу одлуку да се и програм обуке за водиче II катего-
рије верификује по стандардима УИАА.

Обука за водиче II категорије „Сопотница 2014” је из-
ведена уз велике потешкоће. Управни одбор ПСС, Коми-
сија за водичку службу ПСС, Начелништво Службе,
инструкторски тим и наставни тим својим ангажовањем
учинили су све да ову обуку изведемо. Ове зиме средства
Управном одбору нису била проблем, али средства могу-
ћих учесника обуке, за многе су била непремостива пре-
прека, свима је јасно зашто! Планинари и клубови имају
све мање финансијских средстава.. 

Од 63 позвана кандидата, која су имала услов за ово-
годишњу обуку за водиче II категорије, јавило се, уз лична
убеђивања, 5 водича III категорије. Сва срећа да је 6 во-
дича III категорије, по мишљењу ментора, могло да дође

на обуку за водиче II категорије, иако су обуку за трећу ка-
тегорију завршили 2012. и 2013. године. Тако смо успели
да обезбедимо 11 полазника, што је минималан број.

И ове зиме смо позвали на дообуку све водиче који
имају завршену школу у летњим и зимским условима. Од
35 позваних одазвало се 14 водича. По позиву, због по-
треба Службе, од девет позваних одазвала су се четири
водича.

Инструкторски тим Службе, у међувремену појачан са
два нова инструктора - Исом Планићем и Слободаном

Жарковићем, урадио је план обуке који је са лакоћом и у
потпуности реализован. При реализацији плана обуке
било је прилагођавања личном слободном времену које је
наставни и инструкторски тим могао да одвоји за учешће
у обуци, па и временским (не)приликама, које су дикти-
рале када ће се и која наставна јединица практично изво-
дити.

Последња четири дана обуке са нама је био и господин
Матјаж Шеркези, оцењивач, члан Комисије за стандарде
УИАА, који је и овог пута оценио да је наша обука за во-
диче II категорије у потпуности усаглашена са стандар-
дима УИАА и да се изводи на изузетно високом нивоу.

На овој обуци господин Матјаж
Шеркези је посебну пажњу посве-
тио оцени нашег инструкторског
кадра. Као резултат његове оцене
дошло је и до договора да он
лично обезбеди четири до пет ме-
ђународних инструктора, који би
практично извршили проверу
наших инструктора и тако кренули
у поступак међународне серти-
фикације инструктора Службе во-
дича ПСС.

Полагањем практичног, писме-
ног и усменог дела испита, звање
„водич II категорије” Службе во-
дича ПСС, стекло је 28 водича.

На крају треба истаћи да је ло-
гистика (дом, смештај, исхрана,
администрација, болница, погра-
нична полиција, локална само-
управа и др) била беспрекорна.

Терени и вежбалишта су, и поред мало снега, добро
бирани и омогућили су да се практичне теме ваљано и на
задовољство свих успешно изведу.

Инструкторски тим захваљује свима на уложеном на-
пору и честита планинарској организацији међународну
сертификацију наших водича.

Слободан Гочманац
Водич инструктор МБ 001

„Планинац, никад не пренагли када иде уз брдо, 
па се никад и не премори и не задува...” 
„Има планинаца који преко велике и високе планине

под теретом могу прећи, да се нигде не одмарају,
јер иду полагано, одмерено, корак по корак, нате-
нане, као по неком такту...” 

Доктор Радивоје Симоновић, 1923. год. 
дело „ Ђаци планинари”, 
часопис „ Нова Војводина „ бр.9-10
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Пењање „микс” и зимских смери на традиционалан
начин, што значи осигуравање само помоћу „френдова,
хексева и чокова” до сада ми је била потпуна непозна-
ница. Уопштено говорећи, немам пуно искуства у пењању
зимских, а још мање микс смери. БМЦ је ове године тра-
диционални скуп организовао од 26. јануара до 2.феб-
руара у Гленмору, у Шкотској.

Планинарски Савез Србије ме је преко Комисије за ал-
пинизам послао као једину представницу Србије. 

У Инвернес сам стигла 26. јануара у поподневним ча-
совима. На аеродрому срећем остале пењаче и сви
заједно чекамо аутобус који ће нас одвести до Гленмор
Лоџа где ћемо провести наредних седам дана.

По доласку се смештамо у собе, одлазимо на вечеру,
а затим на уводно предавање. Организатори нас по-
здрављају, али не са најбољом вешћу, сутра најављују
лоше време. Свако од гостију ће бити распоређен са јед-
ним домаћином који ће нам показати све чари Шкотске и
микс пењања.

Мој први домаћин био је Мајк, а са нама у навези је та-
кође била и Мери из Француске. Трочлана навеза за први
дан одлучује се за одлазак на северо-западну обалу и пе-
њалиште Бен Ђерг. Доручкујемо у предвиђено време, 7
сати и затим крећемо на пут. До пењалишта се возимо два
сата. Потом нас чека још три сата приступа, ходања до
стене. Шкотска брда су заиста прелепа. Нажалост у тој
лепоти уживамо врло кратко јер се време убрзо квари, по-
чиње да пада снег и ветар се појачава. Опредељујемо се
за пењање смери од 200м, оцене 4. Улазимо у смер и
после двадесет метара пењања Мајк одлучује да је
најбоље да се вратимо. Каже да су услови лоши, да снег
није довољно тврд и да постоји могућност од лавине. Аб-
зајлујемо и враћамо се до комбија. Први дан је дакле про-
шао, нажалост, без  пењања. После вечере имали смо
организовано предавање. Симон Јерсли је причао о
новим смерима које су попете у овој области.

Другог дана одлазимо у пењалиште Глен Кое, које је
такође удаљено два сата вожње. То је оно што нас је ума-

рало и било напорно. Доста вожње
и касније дуг пруступ. За непуна три
сата ходања смо испред стене коју
због магле не видимо најбоље.
Време нам није ишло на руку тог
дана, пратио нас је снег и јак ветар
који је повећавао осећај хладноће.
Тог дана имала сам прво вођење.
Било је занимљиво, због лошег вре-
мена концентрација мора бити на
највишем нивоу, нема опуштања.
Међуосигурања која постављамо у
залеђену стену треба додатно уку-
цати како би било сигурније. После
ове попели смо још две дужине,а
последња, излазна, је била најтежа.

Ради се о стени која по себи има пуно снега те је прво по-
требно добро очистити је како бисмо нашли место за ме-
ђуосигурање. Таман кад изађемо на врх пада мрак. Са
чеоним лампама се полако, по киши, спуштамо до пар-
кинга и одвозимо се у Лоџ. То је био дуг и напоран дан на-
пољу. Сутрадан се договарамо за нешто ближе. 

Трећег дана одлазимо на пењалиште Карингормс, које
се налазе у непосредној близини ски стазе, на само 20 ми-
нута вожње од нас. Паркирамо кола и видимо да жичара
не ради управо због јаког ветра који немилосрдно дува.
Ми ипак одлучујемо да одемо до стене. Никада нисам
осетила тако јак ветар, сваки корак био је борба. После
скоро 2 сата тумарања по магли, борећи се са ветром који
је озбиљно претио стижемо до смера. Надамо се да ће се
услови поправити, чекамо двадесетак минута, али све је
исто. Мокри смо и назебли, поново неће бити пењања.
Ветар не престаје да дува, готово је немогуће завршити
смер. Враћамо се у смештај и увече одлазимо на пења-
лиште на вештачку стену. Гленмор Лоџ је национални тре-
нинг центар за аутдор спортове и поседује погодности као
што су вештачка стена за пењање, стена за драј тулинг
(dry tooling), базен и сауну. Поподне ми је пријало да се

ИЗВЕШТАЈ СА МЕЂУНАРОДНОГ 
ЗИМСКОГ СУСРЕТА АЛПИНИСТА 
БМЦ - 2014.



одморим за дане који следе. Следећег дана, због лоше
временске прогнозе, нико не одлази у планину на пе-
њање. Сви идемо на dry tooling, на за то предвиђено
место. Овде се пење са алаткама и пењачицама на но-
гама,што никад до сад нисам пробала. Било је врло по-
учно, ова врста пењања захтева изузетну издржљивост,
снагу и наравно умеће. То је наша најслабија карика, чини

ми се. Нешто на чему треба да радимо како би успоне по-
дигли на виши ниво.

Последња два дана су била за-
иста феноменална и бацила у
сенку све дане лошег времена које
смо до сада имали. Сваки дан по-
пели смо по једну смер. Време је,
за промену, било добро. Проме-
нили су нам домаћине и пењала
сам са Алисон. Није било ветра,
грејало нас је сунце и по први пут
сам могла да видим лепоту и су-
ровост околних планина. 

Током целе недеље време нам
није било наклоњено, али упркос
томе успела сам у својој замисли.
Видела сам и пробала микс пе-
њање, што је по мени најтеже и
најзахтевније од свих врста пе-
њања. Сада знам на чему треба
да радим и које знање да посе-

дујем како бих то спровела у дело. Недостаје још иску-
ство, које cе стиче временом. Имам у плану да пењем још
зимских смери и волела бих да нађем партнера у Србији.
Спремна сам да учим од других, али и да знање које имам
пренесем новим генерацијама.

Овакви скупови су јединствени у свету, спајају људе и
културе из најразличитијих делова света. Омогућују нам
да упознамо друге начине и школе пењања, усвојимо их и
унапредимо се. Било је задовољство и част да предста-
вим Планинарски савез Србије на једном оваквом пре-
стижном скупу. Учествовало је укупно 72 учесника као и
гостију из 26 различитих земаља. 

Списак смери које сам попела је следећи:
• Fuar Tholl, south-east cliff, „Right end butress” IV/5

180m
• Liathach, Coire Dubh Mor, „George” III/4 230m
• Liathach, Coire Dubh Mor, „Way up gully” II,250m,

смер у силазу
• Glen Coe, Stob coire nan lochan, „Twisting Gully R.

fork” IV/5,130m
Извештај написала

Катарина Мановски СПК „Пентракс” 
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Планинарско-смучарски савез Војводине (од јануара
2014. године Планинарски савез Војводине) је у јесен
2012. године започео пилот - пројекат под називом „Војво-
ђанска трекинг лига”. Основна идеја је била да се учешће
на традиционалним планинарским акцијама вреднује уна-
пред утврђеним системом бодовања и да се свему да и
такмичарски предзнак. По усвојеном Правилнику, учешће
на овим акцијама је омогућено свима, како планинарима
тако и осталим спортистима, рекреативцима и грађанима.
На четири локације у Војводини – Фрушкој гори, Палић-
ком језеру, Делиблатској пешчари и Вршачким планинама,
учесницима је пружена прилика да за стазе које би пре-
шли добију бодове, који би се преносили из кола у коло -
све до последње трке и завршетка акције.

Наставак пројекта је уследио 2013. године. Током го-
дине, на седам различитих локација одржано је исто то-
лико кола на стазама прилагођеним свим учесницима,
како тркачима, тако и пешацима и планинарима. Како је
један од учесника лепо написао, била је то прилика да се
природне лепоте наше земље још боље упознају.. „За
ових шест месеци сам упознао Војводину боље него за
све моје године и доста сам изменио слику о њеној при-
роди. ..” (Никола Пераћ)

У сваком колу учесници могу да се одлуче за једну од
три стазе различите дужине, у зависности од својих ам-
биција и могућности.. Тачне дужине нису унапред одре-
ђене, али се оквирно крећу у распону до 15-20 км за
најкраћу, па до 40 км и више за најдужу стазу.   Вредност
стазе исказана је у бодовима, број бодова зависи од ду-
жине стазе и тежине терена тј. савладане висинске раз-
лике (1 км = 1,5 бодова, сваких 100 метара савладане
висинске разлике = 2 бода). Другим речима, две трке исте
дужине имаће различити број бодова, уколико се једна
одржава на планинском терену као што је Фрушка гора, а
друга на равном као што је Царска бара. Бодове за са-
владану стазу добијају сви учесници који заврше трку, без
обзира на пласман и време које им је било потребно. До-
датни бодови се добијају за пласман, збир бодова даје

коначан пласман у колу. По
структури бодовања можда ће
се стећи утисак да је примарни
циљ да се, пре свега, награ-
ђује присуство и учешће тј. ус-
пешно савлађивање стазе, а
да се мање значаја придаје ре-
зултату. Међутим, крајњи циљ
покретање ове Лиге јесте уво-
ђење такмичарског система у
планинарски спорт .

Трке се одржавају у при-
роди, на уређеним и обележе-
ним стазама. Дуж сваке се
налазе планинарске маркације
које означавају пут, а поред
тога могу постојати и путокази,
траке или неки други начини
обележавања. На одређеним

местима налазе се и контролне тачке, које је учесник у
обавези да овери, како би се сматрало да је трку успешно
завршио. Организатори могу на стази постављати неко-
лико окрепних станица са воћем и водом, али се учесници
пре свега ослањају на храну и воду којe сами носе, као и
на изворе и чесме које се налазе на путу 

Попуњавањем пријавног листића и прихватањем
Правилника Лиге, постаје се званични учесник Лиге.
Стартнина за свако коло је 200 динара (или 2€ у динарској
противредности). Новац, сакупљен овим путем, служи за
обезбеђивање симболичних награда по завршетку трке и
трошкове организације сваког кола. Сваки такмичар на
старту добија учесничку књижицу која служи за овера-
вање контролних тачака, као и мапу стаза и кратко упут-

ВОЈВОЂАНСКА ТРЕКИНГ ЛИГА
- друга сезона- 



ство. По успешно завршеној трци, сваки учесник добија
диплому на своје име и беџ за савладану стазу, док по-
бедници добијају и медаље (по троје првопласираних на
свакој стази у мушкој и женској кункуренцији). 

Након одржаних седам кола током 2013. године на
Јесењој скупштини Планинарског савеза Војводине, која
је одржана у суботу 15. децембра 2013. године у Суб-
отици, проглашени су победници. Апсолутни победник за
2013. годину је члан ПСД „Вршачка кула” Давор Пантовић
са 654 бода, друго место је освојио Никола Пераћ, инди-
видуалац из Београда са 619 бодова, а треће Марјана
Опала из ПК „Железничар” из Инђије, са 565 бодова. Ме-
даље су додељене и најбољима у мушкој и женској кон-

куренцији. Код жена
је прва била Марјана
Опала - ПК „Желез-
ничар” из Инђије,
друга Гордана Хор-
ват – ПСД „Железни-
чар” из Новог Сада и
трећа Јаманта Шаф-
рањ - из АРК „Трон” -
Палић. Код мушка-
раца је поредак био
следећи : прво место
Давор Пантовић из
ПСД „Вршачка кула”
из Вршца, друго Ни-
кола Пераћ из Бео-
града и треће место
Ђорђе Гуга из ПСД
„Вршачка кула” из
Вршца. Сабирањем
три најбоља плас-

мана појединаца из истог клуба добијени су победници у
екипној конкуренцији : прво место за ПСД „Вршачка кула”
из Вршца са 1656 бодова, друго место за ПСД „Железни-
чар” из Новог Сада са 1457 бодова и треће за ПК „Спар-
так” из Суботице са 1290 бодова. У екипној конкуренцији
се такмиче само чланице Планинарског савеза Војводине.

Након одржане друге сезоне може се рећи да је Лига
добила свој препознатљив идентитет, све је више учес-
ника из кола у коло, осим планинара ту су и други спор-
тисти. Очекује се да ће и Планинарски савез Србије наћи
интерес у овој причи и да ће се Лига проширити на тери-
торију целе Србије. Наравно, за успешан наставак по-
требно је наћи и нека минимална финансијска средства,
како би се ниво организације подигао и на тај начин при-
вукао још више учесника, а што да не - и евентуалне спон-
зоре...

Статистчки - кроз такмичење у 7 кола у 2013. години
је прошло 487 учесника. Већином су то планинари из
војвођанских друштава, но било је и планинара из оста-
лих клубова као и тркача, рекреативаца и гостију из ино-
странства, највише из Мађарске где је ова дисциплина у
експанзији - њих 27 је ове године својим учешћем допри-
нело да Лига добије међународни карактер. Већ ови по-
даци говоре да смо на добром путу.

Усвојен је календар Лиге за 2014. годину, у којој ће
бити осам кола, од којих ће се за генерални пласман бо-
довати шест најбољих резултата (делимично је измењен
Правилник Лиге). 

Детаљи о сваком колу могу се наћи на сајту Плани-
нарског савеза Војводине www.planinari.org.rs као и на
сајту Лиге vojvodjanskatrekingliga.woprdpress.com. 

Зоран Вукманов
Директор Војвођанске трекинг лиге
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Доћи Дунавом до Ђердапског језера, видети Тврђаву
Рам, обићи Голубaц, видети стену Бабакај, Лепенски вир,
Бољетинске стене, Доњи Милановац, проћи кроз Казан,
видети Трајанову таблу, Текију, Ђевринску стену, Хидро-
централу „Ђердап I ” не значи у потпуности упознати овај
необичан и предиван крај. То је само део изазова овога
краја. Поред видљивих, овде су сакривене многе лепоте
и необичности планине Мироч, која је опевана у песмама
и везана за народног јунака Марка Краљевића. .. . 

Мироч - планина је углавном састављена од креч-
њачких стена. Зато не треба да чуди мноштво спелео-
лошких локалитета на овој планини. Иако планина није
висока, видиковци и њене голе стене и врхови Мали и Ве-
лики Штрбац никога не остављају равнодушним. Ту су и
безбројни понори, вртаче и пећине. Пећина на Мирочу
има преко четрдесет. Поред познатијих (Водене пећине,
Гаура Ра, Буронов понор, Градашнице), постоје и многе
непознате, за готово све посетиоце безимене пећине ове
необичне планине.

Једна од тих непознатих, скривених лепота Ђердапа
и планине Мироч, је речица Кашајна. То је омањи водоток
дуг једва десетак километара. Извире на Мироч - планини,
у атару Петровог Села, а улива се у Дунав само неколико
километара пре (узводно) од Хидроцентрале „Ђердап” .
Речица није богата водом. У летњим месецима је то без-
азлени поток са минимумом воде. Утолико је чудније што
је тај поток пробушио масивну кречњачку стену, направио
себи импозантан пролаз  и створио пећину-тунел.

Лето је, август месец... Налазимо се на теренима На-
ционалног парка „Ђердап”. Имамо мапу доста добре раз-
мере. На обали смо ујезереног Дунава у месту Текијe,
некада познатог по бродарима - водичима (лоцовима),
који су провлачили бродове кроз ђердапске теснаце и
опасне стене. Црвено обојен на карти  значи да је пут ас-
фалтиран и вијуга иза самог места Текије, а пре споме-
ника чувеном Кочи Капетану (Кочина Крајина) a води на
Мироч ка речици Кашајни, где је у њеном изворишту озна-
чена пећина - циљ нашега пута...

Скренувши десно
са магистралног пута
за Кладово, без
икакве путоказне
табле, кретосмо
лошим, излоканим
макадамом доста
стрмо узбрдо. После
7-8 колометара ме-
стимично врло лошег
пута, на висини од
око 450 метара,
стигли смо на лока-
литет који се зове
„Пропашће”. Возимо
се и даље лошим ту-
цаником у срце пла-
нине Мироч. Куће су
овде веома ретке и

најчешће су напуштене - празне! Настављамо валовитом
висоравни још око четири километра. Стижемо до изво-
ришта речице Кашајне... Ту су две напуштене куће и
омањи извор. По карти видимо да се ту треба потоком
спустити до уцртане пећине. Тражимо неки пут, неку стазу,
али пута нема нигде! Лутамо, враћамо се, али пута ка
пећини нема... Знамо да смо близу ње, али како доћи до
ње? Спушта се мрак. Уморни и незадовољни, видимо да
морамо одустати од тражења пећине. Тешка срца, раз-
очарани, настављамо нешто бољим макадамом ка Пет-
ровом Селу и даље до Кладова. Овде ноћимо и сутра, уз
помоћ врсног познаваоца овога краја Мите Сингурило-
вића, одлазимо поново до пећине коју јуче нисмо нашли.

Долазимо у близину места где смо јуче били. Наила-
зимо на колски пут, који иде десно од пута којим смо
дошли и води скоро на север. После само неких три сто-
тине метара, напуштамо овај пут и скрећемо лево, готово
потпуно зараслим путем. Идемо благо узбрдо. Убрзо смо
на превоју. Одатле се треба доста стрмо спустити у до-
лину у којој је била пре две-три године сеча дрвећа,  како
то у нациналним парковима кажу „санитарна”, а то је у
ствари сеча до пања. Отежавајућа околност је да су све
ситније гране дебљине као рука , а и нешто дебље, остав-
љене на тлу. Данас је то све зарасло у коров, па је пролаз
ка пећини веома тежак.

Спуштамо се доста стрмо у слепу долину, која се за-
вршава вртачом, понором. Иако смо удаљени свега два-
десетак метара од уласка у пећину, отвор се не види од
корова и израслих младица букве. Да не беше са нама
Мита Сингуриловић, сигурно бисмо превидели улаз у
пећину! Спуштамо се до улаза. Изнад је скоро бела креч-
њачка стена висока бар десетак метара. Отвор пећине
није мали, висок преко два метра, а четири-пет широк. Ис-
пред улаза је неколико повећих стена, које су се веро-
ватно обрушиле са преградне стене. На улазу се чује тихи
жубор воде. Улазимо у пећину. Унутра нема накита. Ту су
само обрушене стене и неколико каскада, али у пећини
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ВЕЛИКА ПЕЋИНА  (ПЕШТЕРА) 
на Мироч - планини, 
речица Кашајна



нема воде. На улазу из-
гледа понире?! Пећина
вијуга, па се излаз не види.
Висина ходника је око пет
метара, а ширина од пет
метара до метар-два на
теснацима. Пошто немамо
одговарајуће осветљење,
враћамо се после десетак
метара, јер смо ушли докле
допире дневна светлост.
Излазимо из пећине. Пе-
њемо се кроз грање и коров
до кречњачке пречаге и спу-
штамо се на другу страну.
После петнаестак минута
бауљања по беспућу, а пре-
шли смо једва стотинак ме-
тара, стижемо на нижи ниво
до излаза ове тунелске
пећине. Излаз је уочљивији,
поготово када се долази уз-
водно уз долину Кашајне.
Висина отвора је бар осам
метара, а ширина је шест-седам метара. Отвор пећине је
сув. Воде Кашајне појављују се тек на извору испод пе-
ћинског отвора. У унутрашњости се на зидовима виде ма-
сивни кречњачки саливи. Улазимо у унутрашњост пећине.
Делује снажно, импозантно. Из пећине се види повећи
отвор, прозорац, који је на споредном знатно ужем и
вишем каналу. Излазни део пећине је лепши, атрактив-
нији и већи од улазног. Констатујемо да је пећина дуга око
130 метара и да је пад од улаза до излаза свега десет-
петнаест метара.

Ова тунелска пећина је сигурно геолошки млада, јер
нема пећинског накита, сем у траговима. Воде речице Ка-
шајне су сада, у августу, незнатне али ни после киша и
топљења снега Кашајна није никакав снажан водоток.
Просто је несхватљиво да тако слаб водоток пробуши
кречњачку пречагу у дужини од преко сто метара и издуби
онако велик и моћан пећински канал. Сигурно је у нека
давна геолошка времена ова река била снажан водоток,
који не само да је пробио ову масивну пречагу, већ је оти-
цао и споредним, мањим каналима, јер отвори на стени
поред главног излаза то, несумњиво, потврђују.

Треба додати - ако се иде Ка-
шајном низводно од ове тунелске
пећине, недалеко постоји један
леп десетометарски водопад, а у
близини ове Велике Пештере
(пећине), на притоци Кашајне,
која се зове Мала Пештера, на-
лази се још једна изворишна
пећина, коју нисмо обишли и која
остаје за неку другу прилику..

На крају треба рећи да оби-
лазак ове мало познате реке,
било од извора, било од ушћа у
Дунав, ниједног планинара, љу-
битеља природе, неће оставити
равнодушним, јер је Кашајна, не-
стварно лепа и необична! Посе-
тите Кашајну, уверите се!

Александар Дамјановић
ПК „Железничар”, Нови Сад
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РАЗМИШЉАЊА

НУЛТА ТЕЗА
Перипатетичари су били Аристотелови ученици, који

су до сазнања углавном долазили кроз разговор, шетајући
са својим учитељем по Лицеју или околини. Грчки израз
перипатетикос односи се на „људе који ходају...” Када се
узме у обзир да планинари највише шетају од свих људи
на свету и још су у сталном дослуху са највећом учите-
љицом - Природом, значи да имају беспрекорне услове и
могућност да се развију, ако не у философе по образо-
вању, онда да бар стекну такав приступ животу, раду и
планинарењу - што је чак и много важније.

1. ТЕЗА 
Најбољи извори спознаје и самопоуздања леже у стал-

ном општењу, непосредном односу и непрестаној раз-
мени. Сократ није одлазио у околину Атине, јер је мислио
да га дрвеће не може ничему научити и због тога је
највише волео да на Агори разговара и тако са људима
заједно долази до сазнања. Међутим, овакав приступ је
половичан, јер је лишен целовите слике и свих неопход-
них спољних надражаја које нам Природа пружа. Ако не
општимо са Природом и у Њој, то значи да се одричемо
половине знања и самопоуздања, јер не учи се само од
људи и не разговара се само речима. 

2. ТЕЗА
У једну од најважнијих животних вештина би могла да

се уброји и способност да спознамо своје границе и про-
сто нађемо мир у чињеници да ограничења постоје, а не
да се сатиремо у покушајима и стално се непотребно
копрцамо око њих. Ако у погледу спознаје граница постоји
савршена учитељица, онда је то Природа - Дивљина -

Планина, која вишеструко награђује пажљиве, кротке и
стрпљиве, а опомиње горде, сујетне и брзе. Ови први о
границама не размишљању, не виде их и не осећају их
као неке препреке које треба савладати, док су другима
стално пред очима и у мислима „зидови” које треба
прећи... Први кроз планину пролазе као деца кроз игру, а
други као ратници кроз битку.

3. ТЕЗА
Понакад се деси да сатима ходамо по киши и да нема

места да се склонимо, нити то желимо. Уз то, неретко се
деси да се у исто време крећемо кроз густу траву, па нас
влага сколи са свих страна. Исто тако, деси се да уђемо у
ниску облачност/маглу па изгубимо видик, а понекад и
оријентацију. И шта се дешава: не узбуђујемо се због
кише, не љутимо се због малге. Киша пада и проћи ће без
обзира да ли смо ми испод облака, а магла стоји и разићи
ће се без обзира да ли нам смета или не. Све је то изван
наше воље, постојања или утицаја. Мислите о планинској

ФИЛОСОФИЈА 
ПЛАНИНАРЕЊА
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киши, росној трави и магли кад следећи пут уђете у град-
ску гужву, ред код лекара, или кад накратко морате међу
људе са којима немате ничега заједничког.

4. ТЕЗА
Сасвим је оправдана навика и потреба људи да себи

и другима постављају питање смисла, сврсисходности,
па и користи од неког чина и напора. Такво питање се по-
некад назива философија, али не академска. Ако изуз-
мемо користи за телесно и ментално здравље,
планинарење можемо да упоредимо са посматрањем
неке Климтове слике и слушањем Бахове музике. Ни од
једног, ни другог немамо неку опипљиву корист, али смо
спреми да за то одвојимо много времена, па и новца. Ни
од ходања по планини немамо неку непосредну корист,
али све остало што радимо, мислимо, циљамо и желимо
никада не би било тако драгоцено, темељно, упечат-
љиво, племенито и лепо, да није планинских врхова, до-
лина, кланаца, шума, потока, стена, ливада, језера... 

5. ТЕЗА 
Користимо лифт да бисмо прешли наколико спратова,

градски превоз како бисмо прешли неколико ста-
ница...Овога се често сетим кад пређем десетак киломе-
тара да бих дошао до извора и уживао у сваком свежем
гутљају, или неколико десетина да бих се окупао у реци
најобичнијим сапуном, пресвукао у чисто рубље и појео
тањир топле супе. После целодневног ходања по Пла-
нини, сваки залогај најједноставнијег јела је драгоценији и
укуснији од најскупљег ручка, свака врећа за спавање на
ливади у шатору драгоценија је и удобнија од кревета у
најскупљем хотелу... 

6. ТЕЗА
Многи људи тврде да се у планину не иде сам. Кад

мало боље размислим - и то је могуће, а понекад и по-
жељно, али тек кад се усиљено "освајање" врхова и вар-
љива победа над Природом, или самим собом, не
претвори у потпуно стапање са том Дивљином и када се
задивљеност околином и својим тренутним подухватом
не преобрази у насушну потребу.

Тек када се ослободимо страхопоштовања и почнемо
да читамо знаке које нам шаљу вода, небо, растиње,
стене, животиње, људи...онда можемо и сами.

Све људске жртве и све повреде на планинарењу плод
су неразумевања, пркоса, надмености, егоизма...ко је у
Природи осетио да је мали и рањив, он може и сам да
крене на планину, јер се тек тада стопио са Њом. Да, у
планину се иде и сам, али то ни у ком случају не значи да
си усамљеник, особењак, "мимо света". У планину се по-
некад иде и сам како би мало ослушнуо своје тело, добро
се удубио у сопствене мисли без буке и савета, ма колико
они били добронамерни... У планину се повремено иде
сам не да би се надметао са дивљином и самим собом,
већ да би се уверио колико су добре сталне промене
ритма дисања, рада срца, протока мисли, телесних

флуида, корака, призора...Иде се како би спознао и соп-
ствене границе. Наравно, у планину се иде сам и како би
схватио како је лепо у друштву и кад ниси усредсређен
само на своје, већ и туђе мисли, кад не ослушкујеш само
своје тело, већ и тело свог друга, кад... Мислите о томе и
пробајте. 

7. ТЕЗА
Ако замислимо интелигенцију као "сналажење у но-

вонасталим ситуацијама" или "вештину решавања про-
блема коришћењем свих расположивих способности - од
разумевања емоција и имагинације, преко простог пам-
ћења и просторно-временског сналажења до нумеричких
вештина", онда је планинарење изузетно делотворно у
развоју деце. Планинарење је, заправо, СВЕ У ЈЕДНОМ.
Замислимо само колико је корисно када током планинар-
ског дана начинимо 50.000-100.000 корака, а ниједан није
исти и скоро о сваком, свесно или несвесно, водимо
рачуна, тражимо најповољнију путању, најсигурнији пра-
вац, најбезбедији прелаз, штедимо снагу, воду, храну,
предвиђамо одмор, могуће незгоде...а тек кад боси газимо
преко клизавог камења (и носимо неког на леђима), хо-
дамо по сипару, пењемо се уз стену...а уз све то кори-
стимо ранија искуства како бисмо што лакше стигли до
циља... Мислите о томе и водите своју и туђу децу у пла-
нину...

Дејан Ћирић
ПД  „Видлич” Пирот
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Кањон Бруснице налази се на планини Звијезди
која припада масиву Таре, односно националном парку
Тара. Брусницу сачињавају Омар и Галинска река које се
после краћег тока спајају. Улива се у језеро Перућац на
Дрини на двадесетчетвртом километру од бране и заједно
са језером преставља природну границу између Србије и
Босне, која се даље наставља низ Дрину.

Брусници се лако приступа са Предовог крста, до
којег се стиже асфалтираним путем од бране на Перућцу,
па уз кањон Дервенте. Са Предовог крста, макадамским
путем низ брдо, после километар и по, стиже се до по-
следњих кућа и видиковца Омарски Рид, одакле су лако
уочљиви ток Галинске реке десно и Омара лево, као и ве-
личанствени кањон Бруснице. Кањону се може присту-
пити на два начина, са Омарских врела, што је
атрактивније и нешто теже, као и кроз Галинску реку.

За резерват Звијезде може се са сигурношћу рећи
да представља нешто веома вредно што Србија може да
понуди. При самом доласку на ово посебно место, не-
ретко ћете бити у ситуацији да вам нека дивљач пре-

трчава пут, док се у ноћи непре-
кидно чују разнолики гласови жи-
вотиња, углавном птица и
пренамножених лисица. У овом
подручју је највећа популација
мрког медведа у Србији , а и
ширем региону. Процењује се да
их има око 50, док је дивокоза
преко 200. 

На подручју од неколико хи-
љада хектара, највећи део је под
шумом, углавном мешовитом где
доминирају смрче, јеле и букве,  а
специфичност, у односу на друге
планине, представља велики број
реликтних и ендемичних врста
шумских заједница. Посабну вред-
ност и значај има Панчићева омо-
рика, а дивљење посетилаца
иза  зивају борићи који расту на ‘не-
вероватним местима стрмих ли-
тица, односно издвојени у стенама
и израженим гребенима. 

"Extreme Canyoning" тим је по-
четком новембра посетио кањон
Бруснице, једну од највећих и
најлепших дивљина у Србији.

У кањон смо ушли са Омарских
врела. Ниво воде у почетку је био
слаб, али задовољавајући, доста
блатњав и необичан, кроз шуму са
пуно оборених стабала и махо-
вине. Врло брзо само стигли до
ушћа са Галинском реком која је
била, на нашу жалост, скроз сува и
без површинског воденог тока.
Пролазак кроз кањон се наставио

у сличном маниру, са доста провлачења и прескакања
палих стабала дрвећа којих је било све више. Корито је
после ушћа постајало драстично израженије, са крупним
стењем, док су се литице кањона истицале у својој не-
обичној лепоти и разноликости. 

У ЦАРСТВУ МЕДВЕДА 
И ДИВОКОЗА 
КАЊОН БРУСНИЦЕ



Нисмо морали пуно да користимо техничку опрему и
напоран рад са ужетом, тако да смо имали довољно вре-
мена да разгледамо околину са свих страна. Водени ток
постајао је све оскуднији са препуно пастрмки, од којих
смо пробно ухватили једну и вратили је у воду. Трудили
смо се да будемо што је могуће тиши да не бисмо упла-
шили неку крупнију дивљач док пије воду у Брусници.
Убрзо је водени ток потпуно нестао, тако да није било
хука реке, па се сваки корак и пад камена далеко чуо. На
тренутак смо угледали дивокозу која је устрчала уз сипар
изнад нас, а недуго затим обрушила неколико добрих ко-
мада камења које се, попут лоптице у флиперу, одбијало
од стења и пало веома близу нас. Ово је свакако било
јако опасно и непредвидљиво, али, на сву срећу, за-
вршено је без последица по нас.

Наставили смо даље кањоном који је често мењао
ширину, од прешироког, до преуског и затвореног дела.
На моменте, на уским деловима би се појавила стајаћа
вода, а на једном таквом месту смо видели свеже трагове
медведа по облом и блатњавом камењу у близини воде. 

Кањон Бруснице се не истиче по вертикалама, али
зато је по дужини и по заглављеним стаблима и окаме-
њеним дрвећем на најневероватнијим местима сигурно

запажен. На многим деловима кањона
вода је нанела оборена стабла од којих је
формирала бране са заглављеним шљун-
ком и камењем између, као из докумен-
тарног филма о дабровима. 

Пратили смо повремено на којој смо
надморској висини и устаљеним темпом
се приближавали нивоу Перућачког
језера, где нас је, по договору, чекао
чамац. Иако Брусница спада у технички
лаганије кањоне, са свега неколико
мањих вертикала, од који је највећа једва
10 метара, доста енергије смо трошили на
многобројна слободна отпењавања без
коришћења ужета као осигурања, или на
провлачење испод трулих стабала. На не-
колико места смо проналазили потпуно
црно и глатко камење, а један мањи

камен попут јајета смо понели као сувенир. Пред сам крај
кањона на десној страни је уклесано неколико слова гла-
гољице, док је лева страна, која је географски у Босни,
скоро потпуно прекривена маховином.

Евакуација из кањона је једино могућа уз помоћ логи-
стике и чамца. Брзо смо се пресвукли у сува одела и у су-
мрак упутили у вожњу, дужу од 20 км, ка брани. Имали смо
срећу, док смо били на чамцу, да јасно посматрамо ме-
теор који пада. 

Дрина остаје крива, а ми срећни и задовољни. ..

Посебно се захваљујемо Националном парку „Тара” на
свесрдној подршци како би заједно кроз фотографије „EX-
TREME CANYONING” тима (www.extremecanyoning.com)
представили оно најлепше што Србија пружа.

Текст: 
Милош Радевић, Краљево/extremecanyoning.com

Фотографије: 
Предраг Вучковић/extreme-photographer.com
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СА НАШИХ АКЦИЈА

ОДРЖАН ОСМИ БРУСКИ
”ПОХОД ПРЕОБРАЖЕЊА”

У оквиру обележавања Дана општине Брус, одржан је
осми пут „Поход Преображења” . Тог топлог и сунчаног ав-
густовског дана окупило се петоро планинара из ПД „Бе-
љаница” из Свилајнца, двадесет четворо планинара из
ПСД „Јастребац” из Крушевца, шеснаесторо чланова –
домаћина из ПСД „Сребрнaц” из Бруса, међу којима двоје
Београђана. 

За стазу, дугу 17 км, одабрана је траса од села Ле-
пенца и манастира Св. Стефана (429 мнв) преко села
Батот и Велике Дренове до циља – цркве Св. Преобра-
жења у Брусу. Уз топлу реч добродошлице, коју је изгово-
рио водич похода Мирослав Филиповић - Фики, основне
податке из летописа манастира присутнима је изговорио
монах Силуан. Манастир Св. Стефана у Лепенцу наме-
њен је откривању и преносу моштију архиђакона Стефана
Првомученика, кога су изван зидина Јерусалима камено-
вали Јевреји. Манастир је у XV веку подигао Деспот Сте-
фан Лазаревић. Само три дана раније, 15. августа,
манастир прославља своју Славу Сетог Стефана. Некада
је ту живело бројно монашко братство. Археолошким ис-
копавањима пронађено је око три стотине посмртних
остатака монаха, страдалих у турским зулумима, баш као
и манастир који је више пута паљен... Осим поменутих
верских и културно-историјских споменика, у селу Брђани
- непосредно уз напуштену школу, налази се и новоизгра-
ђена црква Св. Огњене Марије. Ту је по плану било пред-
виђено време за одмор, доручак и освежење, које је
обезбедио организатор, а ту су нам се придружили и чла-
нови ПСД „Бељаница” из Свилајнца. На маркираној стази
дугој 17 км „нашла „су се три врха: Голи брег (977мнв), Ве-
лика чука (905мнв) и Дреновачке чуке (839 мнв). Висинска
разлика у пењању је 552 м, у спуштању 547м. Организа-

тор је припремио и краћу рекреативну стазу у дужини 5,5
км са висинском разликом од 509м у успону и у спуштању,
са врхом Дреновачка чука, али заинтересованих није
било... 

Током успона и пешачења, чело колоне је правило
краће одморе, како би учесници чинили компактну групу.
Није заостајала ни мала осмогодишња Ангелина, која је
без помоћи, заједно са мајком Ђурђијом и осталима, пре-
шла читаву стазу.

Са врха Голог брега и Велике чуке пружа се поглед на
врх Копаоника, а и на остале врхове на његовим оброн-
цима... На Дреновачкој чуки, у близини запуштене
брвнаре, „чека” нас планинарски пасуљ и не баш хладно
пиво, које је припремио и на ову висину донео Мика Доб-
родолац ( власник кафане ”Београђанка” у Брзећу) са ор-
ганизатором ПСД „Сребрнац”, односно његовим
пред седником Зораном Виријевићем.

По завршеном ручку, са места одакле се Брус види као
на длану, спуштамо се у корито реке Грашевке. Прола-
зимо поред бруске бање, чија се неискоришћена вода из-
лива у Грашевачку реку, а уз Расину чини костур Бруса.
На ушћу ових река и брежуљку ( који подсећа на брус за
оштрење косе) Брус је и настао. Циљ похода био је по-
сета цркви Светог Прображења, подигнутој 1936. године
са кућом уз њу, у којој је 1848. године отворена прва
школа.

„Поход Преображења” пропратила је Радио-телевизија
Брус, а тонски је записао Раде Угрнић, стари планинар и
новинар, рођени Брусјанин, животно везан за Свилајнац.
Прилог је емитован на Радио – Београду. Осми „Поход
Преображења” завршавамо у црквеној трпезарији уз до-
делу диплома, учесничких књижица, пригодних поклона
уз кафу „сиктерицу” и размену топлих речи и обећање да
се поново видимо на неком другом походу. 

Мирослав Филиповић,
ПСД „Сребрнац” Брус



ПОЛЕ ПОЛЕ или ТЕШКО 
ПУТОВАЊЕ НА КИЛИМАНЏАРО

Књигу „Поле Поле” добио сам на поклон вече пре мог
путовања на Килиманџаро. Чекајући авион за Арушу не-
колико сати, на аеродрому у Истанбулу, први пут сам је
прочитао а за неколико дана у Базном кампу Хоромбо на
самој планини, нисам могао да одолим да је не прочитам
још једном. Читајући и доживљајајући тај амбијент исто-
времено посебан је ужитак. Аутори књиге: Ненад Дикић,
Зоран Весић и Денис Ибишбеговић су ме убедили да сам
на правом путу јер штиво даје пластичан приказ успона
на највиши врх Африке. Да је то тежак спортски подухват
и сам сам се уверио. 

Назив књиге „Поле Поле” није случајан и у преводу са
„свахили” језика значи „ полако полако”. И само тако
може. А да је тешко говори и само име Килиманџара које
потиче од речи из племена Чага, „килима” - тешко и
„њаро” – путовање.

Пуних 6 дана траје успон и силазак са највишег врха
Ухуру пик који досеже 5 895 метара надморске висине.
Цео наш тим, у организацији Београдског клуба Екстрим
самит тим у неком делу свог живота читао је „Снегове Ки-
лиманџара” Ернеста Хемингвеја и зна легенду о смрзну-
том леопарду на великој висини. Захваљујући овим
књигама лакше смо дошли до одговора зашто смо ми на
Килиманџару и какав нас авантуристичко спортски дух
вуче ка висинама где и птице не лете. Аутори књиге раде
сличан посао као и ја, само је разлика што они то раде
речима и фотографијама а мој посао је да камером забе-
лежим. Важно је да се доживљено сачува за вечна вре-
мена. Неко ко никада неће отићи у Танзанију имаће
прилике да путем књиге „Поле поле” осети атмосферу Ек-
ваторијалне Африке. Књига је пуна података, изузетно
илустрована са више стотина разноврсних фотографија,
дијаграма и табела. И све то на 199 страна и на два
језика, српски и енглески , паралелно. Све је то уклоп-
љено кроз лични доживљај пута, што има посебну чар.
Једноставно, ако се удубите, то је као да сте били тамо и

газили снегове Килиманџара. У моменту када вам се за-
бели пред ногама ви сте успели, ту сте надомак крова Аф-
рике. Ово занимљиво путописно литерарно дело
истовремено је и планинарски водич јер су до танчина
објашњени сви трекови до врха Килиманџара Ухуру пик
са описом планинарских кућа. Савети др Ненада Дикића
су изузетно важни да би Вам овај пут био угодан и успе-
шан. Да су аутори књиге мислећи људи доказује и важно
поглавље књиге посвећено историји успона на Килиман-
џару, затим изузетан приказ националних паркова, сафа-
рија, и нарочито приказ живота и обичаја племена Масаи.
Читао сам, доживео... и препоручујем свима да крену пут
Килиманџара али и да обавезно прочитају књигу „Поле
поле”.

Такође сам уверен да би свака школска библиотека
са књигом „Поле поле” добила још један поуздан извор
свежег знања.

И на крају ево техничких података о овом издавачком
подухвату.

Књигу „Поле поле” издали су заједно Клуб „Авантура”
и  Планинарски  савез Србије.

Књига је изашла у оквиру Библиотеке „Авантура” као
трећа књига, 2013. године. Аутори књиге су такође и
аутори фотографија и преводиоци на енглески језик. 

Да се подсетимо, претходне књиге из Библиотеке
„Авантура” носе наслове „Инспирисани тренутком” (2011)
и  „Задовољство роњења” (2012).

Драгослав Гогић
ПД „Јастребац”
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ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДА

Влада Републике Србије донела је Уредбу, којом се
подручје Гоч – Гвоздац проглашава заштићеним под-
ручјем II категорије од великог регионалног значаја као ре-
зерват природе под називом Специјални резерват
природе „Гоч – Гвоздац”. 

Подручје Специјалног резервата природе „Гоч – Гвоз-
дац”, површине 3.957, 17 хектара, административно при-
пада општинама Краљево и Врњачка Бања. Подручје се
ставља под заштиту, како би се очували специфични шум-
ски еко-системи са 25 врста дрвећа, међу којима су од
највећег значаја планински јавор, ендемит Балканског по-
луострва и варијетет црног бора Pinus nigra Gocensis, као
и ретка заједница буково – јелових шума. Такође је по-
требно очувати јединствене биолошке, геолошке, геомор-
фолошке и хидролошке појаве и феномене. На овом
подручју је од великог значаја очување 715 биљних врста,
међу којима има ендемичних, ретких, угрожених, међуна-
родно значајних, као и очување фауне коју чини 317 врста
инсеката, 20 врста водоземаца и гмизаваца, 129 врста
птица и 27 врста сисара, међу којима су и видра, херме-
лин, велики пух и ласица. 

Терен планине Гоч припада категорији средњих пла-
нина. Највиши врх Гоча је Љуктен (1216 м), затим следе:
Крња јела (1127м), Крст (1123м), Водичко брдо и Голо
брдо ( 1066м) који се налазе на источној страни планине,
док западну страну карактеришу нешто нижи врхови: Пре-
рово (1002м), Добре воде (980м) и други врхови мање ви-
сине.

Планина Гоч је веома богата водом. Подземне воде на
многим местима избијају у виду извора, па се са сигур-
ношћу може говорити о сталности подземних вода. На
Гочу има више од 200 извора. Од река у западном делу
Гоча највећа је Гвоздачка река, која се улива у Ибар. Из-
воришта Гвоздачке реке, Мекушнице, Дрежнице и Сокоље
проглашена су за изворишта првог ранга тзв. „Гочке воде”.
Воде ових река су изузетног квалитета. У овом делу су
присутни бројни топли и хладни извори лековите воде: Ка-
миџора, Руска чесма, Шумарска чесма, Ђачки извор,
Врући извор (Печурка) и други извори. У источном делу
планине, такође постоји велики број извора богатих
водом. Већи водотоци су Бурмаска река и Загржа (Гочка
река) које се уливају у Расину. У североисточном делу
Гоча налазе се познати лековити извори Врњачке Бање:

Снежник, Слатина, Језеро и др. На Гочу се налазе и два
вештачка језера: једно на краљевачкој и једно на бањској
страни. 

Гоч има изузетно повољне услове, како за бројне љу-
битеље природе, тако и за припреме спортиста на отво-
реним теренима за фудбал, одбојку, кошарку и рукомет,
или у балон – сали, димензија 47 x 22м. Туристички
центри са жичарама и ски-лифтовима су Добра вода у оп-
штини Краљево и Крст и Станишинци у општини Врњачка
Бања. Прошле године је завршен асфалтни пут који је по-
везивао ове центре. 

Гоч пружа изузетно повољне услове за планинарење,
рекреацију, бициклизам или једноставно за уживање
поред неког извора или потока. Прави заљубљеници ове
планине посећују је у свим годишњим добима. У селу
Брезна бивша основна школа претворена је у планинар-
ски дом, а ловачку колибу на Јеленцу такође често кори-
сте и планинари. На овој планини има доста обележених
стаза. Пет стаза које полазе од Пирамиде доста давно су
обележене различитим бојама и могу се користити. То су
ЖУТА стаза до Цветне ливаде (5 км), ПЛАВА стаза до Ве-
лике ливаде (10 км), ЗЕЛЕНА стаза до реке Сокоље низ
жичару (7,3 км), БРАОН стаза поред Беле реке и реке
Гајоваче (8,6 км) и ЦРВЕНА стаза до Црног врха ( 18,5км).
Врло лепа стаза је од Добрих вода до Драгосињаца (17км)
– добро обележена ЦРВЕНОМ и БЕЛОМ бојом, са мно-
гим крацима (добро обележеним). Од Добрих вода постоје
планинарске стазе до Љуктена, Врњачке Бање, Ушћа и
Жељина. 

Како је управљање Специјалним резерватом природе
„Гоч – Гвоздац” поверено Шумарском факултету у Бео-
граду, треба очекивати да кроз студентску праксу Гоч до-
бије велики васпитно-образовни значај, а планинари као
најоданији чувари природе и даље ће уживати у лепоти
предела.

Рада Вукосављевић
ПД „Гвоздац”, Краљево           
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СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ 
ПРИРОДЕ  „ГОЧ - ГВОЗДАЦ”
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"Планинарски гласник", настављајући замисао да
данашњег планинарског читаоца упознаје са старим
текстовима, овог пута му из дубина времена прибли-
жава књигу "Напуљске шетње", представљајући изводе
из обимних поглавља о успону на увек узбудљиви Везув.

Аутор овога дела је Милорад Павловић (1865 - 1957),
познат тадашњој јавности као Миле Крпа. Био је све-
страна и веома активна личност - студирао на више
значајних европских универзитета, зналац више језика,
гимназијски професор - што је у оно време било угледно
и веома цењено занимање, новинар, уредник, књижевник
и путописац. Друштвено и политички ангажован, био је
као опозиционар хапшен у време Обреновића. Надимак
Крпа стекао је јер је, у време Карађорђевића, добио за-
датак да утврди стање и услове живота српског живља
у херцеговачким и босанским крајевима, а обилазио их је
као приучени путујући обућар - крпа.

Поверена му је деликатна мисија да буде васпитач
младог кнеза Павла Карађорђевића, с којим је, поред дру-
гих земаља, путовао у Италију и боравио у Напуљу.
Сматра се да је знатно утицао да се Павлово интере-
совање за уметност, сликарство нарочито, развије и
продуби - што је касније донело изванредне плодове ос-
нивањем Музеја кнеза Павла, унетог потом у Народни
музеј у Београду.  Павловићеву личност осветљава ка-
рактеристичан детаљ - поставио је као услов да при-
хвати дужност кнежевог васпитача, да му плата буде
једнака плати његових колега гимназијских професора.
У књизи се ниједном не помиње кнежево име. Помиње се,
повремено, "мој млади пријатељ", али је књига по-
свећена кнезу.

Изванредно занимљив путопис "Напуљске шетње"
објавила је - а ко би други - Српска књижевна задруга
1911. године, као своју 138. свеску. Примерку у који је
"Гласник" имао увид недостајао је предговор , па стога
не располаже податком које године су Павловић и његов
млади пријатељ шетали по Напуљу и околини. То могу
бити године око 1909. - једна – две мање, вероватније
него једна више у односу на годину издавања.

Са нашег планинарског становишта занимљив је
опис успона. Више од тога исказано је доживљавање
моћи природе и атмосфере која се на Везуву осећа.
Исказ је роматичарски буран и наглашено емоционалан,
било да описује суров изглед вулканског тла, било да се
диви непоновљивој лепоти погледа на напуљски залив,
Капри, друга острва и насеља дуж обале...

ВЕЗУВ
... Ко дође у Рим, не мора видети папу; али ко дође у

Напуљ дужан је да види Везув. Напуљ има панораму
каква се не може нигде у свету посматрати. До миле воље
диви се лепотама предела; али уживање ваља да буде
потпуно; отиди дакле у Помпеју и сиђи у Херколанум, от-
плови на острво Капри и испењи се на Везув. Сагледај,
са његовога величанственога и ватренога темена, пустош
коју сеје око себе вековима, и опет не може да угуши
клицу живота земљина. Надгвири у ватрено гротло из
којега тутњи и кркља смрт у облику огња из усијаних не-

дара земљиних, и сагледај са његова врха панораму која
се може сагледати још само у каквом фантастичном сну.

*
... На његовом темену човек осети да није господар

природе и њених сила, него је, као и сва остала створења,
један сићушан делић њен.

*
Осим што је писац задивљен исказаном снагом и

моћима природе, под утиском је облика које је изливена
лава створила:

Милорад Павловић - професор Миле Крпа
( у средини)

ЈЕДАН ДАВНИ УСПОН 
НА ВЕЗУВ 



... Изложба хаоса, панорама чудних стеновитих пред-
мета што их је излила ова чудовишна фабрика, чије су
ковнице у трбуху Везува. То су зуби од лаве, шљаке, од
стакла и сумпора, окомци и чотови, чудно изрезани, пре-
паљени, и у најфантастичнијим облицима гомилају се
једни преко других и изгледају као чудовишта која само
нека надземаљска фантазија може да ствара.

*
... Пут од Портичи на Везув јесте пролаз између воде

и ватре; десно је море, а лево Везув. Пролази се преко
једне косе греде, покривене ситним камењем и као
брашно меком прашином. Пут је с почетка слаба нагиба,
али је каменит и непогодан за пешачки ход. Пред очима
се, на сваком кораку, развија све лепша панорама. Са обе
стране пута сниске камене ограде, обрасле огромним
тропским кактусима у висини три и четири боја човечја,
даље, одма иза ограде, лево и десно виногради, масли-
њаци, вртови са поморанџама и другим воћем.

*
Утисци ауторови су снажни, нарочито онај о крајњој

супротности Везувовог тла и његовог подножја, а на-
рочито шире околине. Показује да тако снажан утисак
ова моћна вулканска планина није оставила само на
њега. Казује нам да је пре њега на Везуву био бар један
Србин.

*
... Право преда мном је горостасна планинска купа. Из-

гледа да је врло близо и да је приступ до њена врха лак.
То је Везув. Описали су га Бер и Копиш, а опевали Рикерт
и Платен, Гете и Шилер, Лудвик, краљ баварски, и многи
други. Од Хорација до госпође Стал, Шеле, Ламартин, Де-
лавиљ, Леопарди, Шатобријан, Његош, Ненадовић и Бу-
гарин Вазов. А у споменици што се код опсерваторије
налази, прочитао сам потписе Алфиерија, Бајрона, Гетеа,
Лудвика другог, Грегоровиуса и нашег Милана Јовано-
вића.

ПОДНОЖЈЕ ВЕЗУВА
... Богатство и лепота зеленила у подножју Везува оча-

рава поглед; али непосредно поред тога природиног
обиља чим се закорачи у околину где лава непосредно
дејствује, указују ти се сведоци страшног пустошења и ра-
зорења. Старо камење претрпавају нови потоци лаве и
мешају се и разливају. Али се ипак међу собом разликују.
Сваки слој лаве говори о својој епоси: кад се појавио и по-
текао на ниже. Беличасто сиво, искидано, избраздано,
фантастчно камење, што се истом бојом у једном правцу
креће према месту Торе д' Aнунцијата, јесу остатци оне
лаве што је још у XVII столећу 1631 године разорила једну
варош и поклопила три хиљаде становника. Што се више
приближујемо Везуву, наилазимо на све новије слојеве, и
они се и по боји и по чврстоћи разликују један од другог.
Лепо се види, и пролазник може да прави разлику лаве из
године 1858 и оне из 1872. С леве стране је лава из го-
дине 1810. Најстрашнија лава изгледа лава из године
1906, која је поклопила Торе д' Aнунцијата. Има много

шљаке, прљава је и црна, форме су јој фантастичне и чуд-
новате. Куда се поглед окрене, зауставља се на црним го-
милама камења, среће читаве камене греде, скамењене
лавине потоке, све искидано, испресецано, избраздано,
изгорело, суморно ...

*
... Трудан је и заморан пут до опсерваторије. Али кад

се већ донде дође, кретање и управљање према врху је
олакшано, али сам пут отежан. Има се ићи врло стрмени-
тим путем према купи што се стално дими.

ОПСЕРВАТОРИЈА
... Пут је врло неугодан, стрменит и заморан. Али се

одмиче, ноге га прелазе; нешто неодољиво те вуче на-
пред.

*
... Пред нама непрегледна пустош и гробље, за нама

неописана лепота и живот. И што се више дижеш над
овим каменим могилама и плочама, хоризонт постаје
шири и пространији. Застајеш задивљен дивним распо-
редом предела: пред очима се шире и растварају небо и
море; отварају обоје свој океан пространства; у зраку виси
огроман облак дима што куља из оног бунара који кључа
осветљен подземним пламеном.

Професор Павловић је описао метеоролошку и сеиз-
молошку станицу - Опсерваторију, која се налази на 560
метара над морем и на којој је плоча са именима учес-
ника групе младих природњака – истраживача, који су
1872. године страдали под лавом, када их је изненадила
ерупција.

На путу ка врху наишао је и на изувијану и дефор-
мисању пругу зупчасте железнице која је водила до врха,
али ју је изливена лава онеспособила.

*

ПОСМАТРАЊЕ ОКОЛИНЕ
... Нови доживљаји претрпавају старе успомене. Али

има и доживотних успомена. Поглед са Везува на напуљ-
ски залив вечито ће ми остати у памети...
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... То је лепота пред којом човек застаје задивљен и
очаран, немоћан да јој да израза у ма каквом опису. Ако
ни због чега другог, због овог необичног изгледа вреди се
на Везув пети и по десети пут. 

*
... Чини ти се кад станеш на тај камен, што грижен вре-

меном и кишом има облик усправљене рибље главе или
орловских канџа, да ће се сав пепео распасти, али кад на-
газиш на њ, осетиш тврду оштру стену коју ни време није
могло растворити. У свој околини нигде једне травке,
нигде једног цвета, нигде једна мушица да зазуји, нити
птица да прелети.... а тамо доле, далеко, по странама и
обронцима, бескрајно зеленило, виногради, вртови, мас-
лињаци, беле вароши: све пева и буја, све кличе химну
животу и вечној младости и обнављању....

У поглављу које следи, вероватно понет јаким
утисцима, писац поновља понешто већ описано, а
уноси и неке теме које не занимају нашег читаоца.
Стога су у низу дати изводи који се односе на успон и
сажето на оно што се види у кратеру, изостављајући
делове текста преопширне за часопис.

НА ВРХУ ВЕЗУВА
... Што сам се више приближавао врху Везува, све су

се више осећали топлота и задах сумпоровитих испа-
рења. Из даљине, управо из дубине земљине, као њено
јецање или режање, чује се неодређено мутно зујање,
роморење, лупњава, као лупа и грмљава која се негде у
даљини губи.

Имамо ићи још неколико десетина метара. Задихан
сам које од умора, а које од узбуђења. А напред подстиче
задовољство да ћу ускоро угледати ту огромну провалу
из које бију огањ и смрт, да ћу угледати отворене чељу-

сти земљине, из којих, кад се разгњеви, избијају сумпо-
ровити гасови, густ, отрован дим, и усијана растопљена
лава. Под ногама се већ осећа топлота; иде се по врелом
камењу, а с времена на време ветар нам донесе снажан
и загушан дах сумпорне паре. Услед тога је пењање на
сам врх Везува јако отежано. Још корак и два... и ево нас
на самом врху. Страх и радозналост наизменично су се
јављали, и неко чудно осећање за које дотле нисам знао,
испуни ми душу. Преда мном је црно изровено огромно
поље... а даље удолина нека, испуњена рупама и малим
жућкастим и црвенкастим хумовима... одатле избијају ис-
парења, дим и гасови... То је гротло Везува.

... Крај једног гротла, хиљаду и триста и нешто више
метара над морем, око једне пустошне гомиле камења и
пепела стојим и посматрам како... облаци дима, час бели
и сиви, час жућкасти и црвенкасти, или црни избијају из
чудовишног отвора, ишараног многим пукотинама, бре-
жуљцима и т. зв. фумеролама. Дим се одвоји од уста вул-
кана, величанствено се диже у висину, лагано плови
ваздушним океаном, висећи и губећи се у зраку. Осећао
сам веома јак задах на сумпор; магловита пара, излазећи
из фумерола, шиштала је и пиштала, и давала је са обла-
цима дима и сунцу и небу сасвим другу боју, сасвим дру-
гачију светлост; небо је постало мрачније, а сунце је било
бледо, готово жућкасто без зракова. За једним облаком
искако је други, и гонио се за првим у ваздушној струји.
Неодољива жеља гонила ме да се што је могуће више
приближим самом кратеру. Није то била сујета , није жеља
да се докучи и види оно што је многим људима готово не-
доступно, него смер луд и дрзак да загледам у уста и че-
љусти том ватреном џину што грми кад говори. 
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КРАТЕР
... Лако се човек не може да одвоји од овога места, и

ако је опасно. У једном тренутку рашчисти се цела око-
лина; бео и жућкаст дим из безбројних фумерола застаде
као по команди, и преда мном се указа ивица оне бес-
крајне провале кратера, негде црна и оштро исечена, а
местимично улубљена...и тек што сам похитао да сагле-
дам баш у саму унутрашњост његову, повратише ме га-
сови који понова почеше на махове са промуклим
шиштањем да избијају. Оштра ивица кратерова изгуби се
у облацима загушног испарења. Нисам знао шта пре да
посматрам: да ли ову ужасну огњену провалу, овај ог-
њени бездан ...; или да посматрам сунце које се непре-
стано мења и преображава, те час изгледа као да је
помрачено, а час опет, кад се облаци размакну, пусти
своје зрачне стреле.

... Сам кратер није један отвор, управо провала; него
је то огромна таласаста удолина, са неколико разних
отвора, са пуно брежуљака и прагова; а сви се они, и
отвори и брежуљци, према току лаве мењају. Не само да
се мења облик кратера, него се и место и величина
појединих кратера мења. Некада има облик округласт,
некад елиптичан или многоугласт, али махом кружан и не-
правилан. Из те простране удолине, с времена на време,
при слабијем испарењу, може да се угледа какав црн, жућ-
каст или црвенкаст брежуљак који до јуче није ни по-
стојао, он се издиже из црне масе гротла и штрчи пркосно
у висину, докле га нова огњена маса не збрише, и кроз
дан два га нестаје, да се можда ускоро нов и већи појави.
Врло су ретки случајеви да се може сагледати цео кратер,
јер се из овог џиновског димњака непрестано пуши. То се
најзад може десити вођама, који велики део времена про-
баве на врху Везува. Но поједини делови могу се лепо по-
сматрати...Бивало је и таквих људи који су случајно

посматрали кад се усред кратера правио какав нов хум...
*       

... Нигде трага од живота. Једва смо при силажењу
умотрили једног сивог гуштера, сивог као и лава што је,
где извирује испод огромне плоче, и сићушним очима ра-
дознало посматра сунце, које услед облака, дима, изгледа
тамно и жућкасто.

ПОВРАТАК
... На Везув смо се испели једном вијугавом стазом која

води у цикцаку на врх; вратили смо се другим путем. Овај
други пут је прав и врло стрменит, често вратоломан. Али
није ни неугодан, ни опасан. Три или четири сата док сам
се попео; четврт, највише пола, док сам се спустио. Док
при пењању на Везув пепео отежава кретање и корачање,
при силажењу га олакшава. Не мораш корачати. Пепео
под ногама сам клизи, и у брзом, необично брзом темпу
силази се за минут два оно што се за четврт сата могло с
напором прећи пењући се. То је клизање, а не силажење.

... Силажење на другом месту је опасно, иде низ врло
стрмену косу. Нашим путем, повратак је пријатан. Човек
пожели да што дуже траје. На том путу застадосмо за

један тренутак; мимо нас сунуше низа стрмен три странца
и четири вође једно за другим, као на тоциљајци и изгу-
бише се доле у провали... Ми клизимо за њима. Огромне
плоче и блокови расејани по пустошној просторији остају
за нама, да их ускоро ноћ покрије. Ако нога и склизне, упа-
дајући до колена и дубље у пепео, не може се пасти. Ако
и паднеш на леђа, као на меко перјано узглавље, падаш
на пепео, густ и врло мекан, који с тобом силази и не дâ
да се угруваш... За петнает и двадесет минута ми смо у
подножју Везува. Човек не осети како је прешао брзо овај
дугачки пут са висине на коју се с тешким напором изди-
гао...

Увод, кратке коментаре и избор извода из књиге
приредио и коментарисао Драган Божовић, 

ПК "АВАЛА" - Београд
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РЕПУБЛИЧКЕ АКЦИЈЕ

1.март 2014. године

По неуобичајеном времену за ово доба године, изве-
дена је Републичка акција „Осамнаести зимски успон на
врх Суве планине, Трем (1810м)”. Време је било облачно
и прохладно са веома добром видљивошћу. 

Снега је било само на северним обронцима планине.
Акцију је отворио у суботу, 1. марта у 7 часова Драган Нин-
ковић, председник ПК „Железничар” из Ниша, који је ор-
ганизатор и домаћин ове акције. 

Успон на Трем обављен је из правца села Горња Сту-
дена по претходно уређеној, обезбеђеној и обележеној
планинарској стази. На акцији је учествовало 1320 пла-
нинара , 1261 планинар из Србије, 59 планинара из ре-
гиона, из Словеније 9, из Црне Горе 2, из Републике
Српске 14 (БиХ) , из Македоније 17 и Бугарске 17.

На највиши врх Суве планине Трем изашло је 800
планинара. Забележене су три лакше интервенције Гор-
ске службе спасавања. Сви учесници акције послужени
су планинарским ручком.

Драган Нинковић, ПД ”Железничар” Ниш

ИЗВЕДЕН ТРАДИЦИОНАЛНИ
УСПОН НА ТРЕМ 1810М 
(Сува планина)



Поводом 11. децембра, Светског дана планина, у
оквиру пројекта „OUTDOOR IN - развој туризма у општини
Зубин Поток“,  ПК „Берим“ и НВО InTER, у суботу, 14.
децембра организовали су поход на планину Мокру гору.
У походу су, поред организатора учествовали ПЕК “Гора”
и ПД “Жежељ” из Крагујевца , ПСД „Гвоздац“ из Краљева
и ПД “Змај”  из Звечана. Као уважени гост  на овом походу
била је Драгана Рајбловић, једина жена југоисточне
Европе која се попела на Монт - Еверест. 

У Зубин Поток стигли смо у петак увече, да бисмo
у прохладно суботње јутро, већ рано, били на зборном
месту. Аутобусом стижемо изнад села Јабука  до седла –
вододелнице  Јадранског и Црноморског  слива на око
1000 мнв. Поглед на јужне обронке Копаоника, на
митровачку и звечанску долину и околне врхове Мокре
горе, наговештава леп дан.  Одавде почиње  пешачење...

Пролазимо изнад села Велика Калудра, поред врхова
Капак (1537 мнв) и  Лучин Крш (1450 мнв). Снега нема
много, тек толико да покрије блато на шумским путевима
којима се крећемо. Стаза води даље  у правцу
северозапада гребеном Радопоље (1751 мнв) и што се
више пењемо, снег је дубљи, а поглед све лепши. Не
може се рећи шта је лепше: Метохија - обавијена густом

маглом, украшена  Шаром и Проклетијама, или брдовита
Црна Гора, увек привлачна за планинаре. 

Испод  врха Радопоља, на 1746 мнв, крећемо у правцу
североистока ка Бериму (1731 мнв). Спуштамо се по
дубоком снегу кроз јелову шуму, која је толико посечена
да делује  жалосно. Шест добровољаца одлази на
оближњи извор да донесу воду за све којима су залихе
при крају. Стижу нас на врху, баш кад нам је вода уз ручак
била потребна.  Ивану из Краљева је рођендан, па из
ранца вади боцу вина. Каже да му је ово најлепша
прослава рођендана. Са Берима се пружа поглед на
Рогозну, на долину села Брњак, језеро Газиводе, а видео
се и вијугави пут којим ћемо сићи до села Ковачи на обали
језера.

После одмора и обавезног фотографисања, са врха се
спуштамо стазом у правцу севера до Превије (1297 мнв).
Почиње да се спушта мрак. Околне планине добијају
златно-ружичасту боју. Настављамо у правцу истока, низ
заселак Продановићи  до Чечевске реке, а затим долином
реке стазом  до села Ковачи ( око 700 мнв), где је био крај
данашег пешачења.

Ова деоница стазе -  сеоски пут пун поледице
захтевао је врло опрезно кретање. Белина снега и
месечина учинили су да ово несвакидашње ноћно
планинарење буде врло узбудљиво.  Било је,  срећом без
последица, и  падова који су  често изазивали смех и
шале... 

После девет и по сати ходања, препешачене стазе од
23 км, са успоном од 1002 м и спустом 1248 м, улазимо у
аутобус који нас вози у Зубин Поток. 

Наше дружење са домаћинима настављено је у хотелу
уз вечеру, песму и „чајну“. Било је то несвакидашње
дружење са људима који живе у посебним условима и који
желе само да су слободни  на своме огњишту. Посебно
морам поменути основце  Јовану, Ивана, Вујкета,
Александра и Стефана,  који ниједног момента нису
показивали знаке умора и који су нас задивили својом
зрелошћу и понашањем. Разговорала сам са њима и
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На врху 

СТАЗАМА  МОКРЕ  ГОРЕ 
ПО СУНЦУ И МЕСЕЦУ  

ПЛАНИНАРСКО ОБРАЗОВАЊЕ



упоређивала их са децом са којом свакодневно радим.
Ово су деца која су рано одрасла и на својим плећима
носе велики терет, а у души су само деца.

Гиле, организатор овог пројекта, потпуно је успео да
нас заинтересује за овај крај и сигурна сам да ћемо
поново доћи у Зубин Поток, прошетати Мокром гором,
обићи манастире Дубоки Поток и Црну Реку. Драгана
Рајбловић, која је обишла многе светске планине,
изјавила је да јој је ово био изузетно леп дан и да ће
поново доћи. А ко не би дошао да поново види ову, по
речима  Јована  Цвијића, „лепотицу Балкана“.... 

Текст и фотографије: Рада Вукосављевић
ПД „Гвоздац”, Краљево

UIAA ЈЕ РАЗВИО
НОВИ СТАНДАРД
ЗА УЖАД КОЈА
СМАЊЕНО
УПИЈАЈУ ВОДУ

УИАА комисија за сигурност је после 10 година испи-
тивања и тестирања увела нови стандард за ужад која од-
бија воду. Нови стандард који је развијен при производњи
ужета омогућио је да  се обезбеди да се што више смањи
абсорпција воде у ужету и тиме повећа сигурност.

„Када је уже пуно воде, постаје тешко, отежано се ко-
ристи у справама за пењање и спуштање” рекао је Мишел
Беал из компаније Беал, европског произвођача ужади
која ради са УИАА на развоју овог стандарда. „Уже се
може такође смрзнути и тиме постати немогуће за упо-
требу.”

Да би се добио овакав производ уже се излаже лакој
абразији у унутрашњој површини, која  би била еквива-
летна коришћењу ужета од неколико дана. Уже се тада
потапа  15 минута у течност по прецизној технолошкој
процедури. Ужад са само површинском обрадом не могу
да издрже овај тест, тако да се не могу квалификовати као
„УИАА одбојни за воду“, рекао је Беал. Да би прошао тест
у сертификованој лабораторији, количина абсорбоване
воде не може бити већа од 5% тежине самог ужета. Као
упоређење, необрађено уже абсорбује око 50% воде при-
ликом овог теста, а ужад која носе ознаку „сува“ али без
адекватне обраде могу да абсорбују између 20 и 40%
воде.

Опрема са УИАА стандардом има јединствен светски
стандард за пењачку опрему који су развили произвођачи
опреме за пењачку популацију. Наручивање пењачке
опреме која носи УИАА сигурносну ознаку подржана је од
стране УИАА као мисија која треба да унапреди и подржи
планинарење и пењање.
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Планинари ПД „Змај” на Ртњу

РТАЊ ОКУПАН 
ЈАНУАРСКИМ СУНЦЕМ

Почетак нове
2о14. године, пла-
нинари ПД ”Змај” из
Звечана и Косовске
Митровице обеле-
жили су акцијама.
Поред редовних не-
дељних састанака
на старој Звечанској
кули, ови вредни
љубитељи планина
почетком јануара
налазили су се на

јужним падинама Копаоника, („Небеске столице”) у орга-
низацији ПД „Копаоник” из Лепосавића.  Акцију „Мокра
гора – 2о14” организовали су планинари ПД „Берим” из
Зубиног Потока, уз учешће око педесет планинара из
централне Србије. Овом низу треба додати одлазак
наших планинара на планину Хајла (код Рожаја) 11 и 12.
јануара исте године. 

Свакао, најмасовнија акција у овом периоду је поход
на Ртањ. Ова републичка акција традиционално се орга-
низује сваке године у ово време под називом „Божићни
успон на Ртањ” – ове године био је то тридесети јуби-
ларни пут...

Тог прохладног 11. јануара окупило се око 1300 пла-
нинара из око 35 друштава из Србије у малом рударском
насељу Ртањ. На успон ка врху кренуло се из два правца:
северном страном (тежом) са успоном око 1200м уз крше-
вите падине у дужини стазе од око 14 км и јужном стра-
ном (лакшом) са успоном око 1000м и блaжом шумском
стазом. На врху Ртња прелеп поглед са висине од 1562м.
Виде се Стара и Сува планина, Јастребац, Кучке пла-
нине, Рила...

Време је било идеално – сунчано са температуром
од 10 степени. Весели и расположени планинари су се на
врху окрепили чувеним ртањским чајем, а у повратку их је
у подножју чекао војнички пасуљ...

У предвечерје тога јануарског дана добри организа-
тори, домаћини СПСД „Драган Радосављевић” из
Зајечара, свим друштвима су поделили захвалнице и
значке. 

Уз обавезно фотографисање и размену адреса, за-
врши се и овај јубиларни тридесети поход на Ртањ...

Следећи планинарски састанак заказујемо за 1. март
ове године на Републичкој акцији „Трем – 2014”.

Никола Пачариз, ПД „Змај” - Звечан 
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ИСПРАВКА
У броју 75 објављен је текст сећања на премину-

лог планинарског доајена Добривоја Добрицу
Гаћешу. Нажалост, у тексту су објављена два нетачна
податка: 

Добрица Гаћеша је рођен 1923. године ( утексту
стоји 1929.) Био је члан ПД „Победа” и ПД „Раднички”
из Београда. Звање „алпиниста” добио је као члан
ПД „Победа” и касније прешао у ПД „Раднички”.

Редакција се извињава читаоцима и поштова-
оцима планинара Добрице Гаћеше.

ВЕСТИ ИЗ 
ПЛАНИНАРСКОГ 

СВЕТА
Још један планинар на

свих 14 врхова изнад
8000м, без кисеоника

Чанг –хо - Ким први је планинар из Јужне Кореје који
се попео на свих 14 планинских врхова висине изнад
8000 метара, без употребе кисеоника. Успешни поход
по врховима завршио је успоном на Монт-Еверест
8848м 20. априла 2013. године у 09 часова. До сада се
на свих 14 врхова изнад 8000м у свету попео 31 плани-
нар, од којих 14 без употребе кисеоника.

Извор: Часопис Korean Alpine news (dec. 2013.)

ДОДЕЉЕНЕ СТИПЕНДИЈЕ СПОРТИСТИМА

ПЛАНИНАРИМА

На основу постигнутих спортских резултата Мини-
старство омладине и спорта 24. Фебруара 2014. године
донело је Решење број: 670-00-91/2014-03/1 о додели
стипендија врхунским спортистима члановима Плани-
нарског савеза Србије , за 2014. годину и то:

Врхунски заслужни спортиста: Дис-
циплина спортско пењање

1. Сташа Гејо, ПАЕК „Ниш” Ниш                  
2. Братислав Михајловић, ПК „Београд”            
3. Јелена Јаковљевић, СПК „Вертикал”, Београд      
4. Милица Огњановић, ПАЕК „Ниш” Ниш          
5. Габријела Ћирковић, ПК „АС” Београд           
6. Лука Перуновић, ПК „Земун”, Земун 

Врхунски спортиста међународног разреда:
1. Лазар Стефановић „СПК „Pentrax”, Кикинда        
2. Елвин Мушовић, ПД „Камена гора” Пријепоље   
3. Катарина Мановски, „СПК „Pentrax”, Кикинда    
алпинизам
4. Владо Гачић, ПК „Балкан” Београд             

високогорство

Ч Е С Т И Т А М О !!!

ВЕСТИ



„AC – НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ” - СТАМЕНО КАО ПЛАНИНА

„АС – неживотно осигурање Србије” активно учествује у развоју пројеката из области спорта, кул-
туре и образовања.

Планине пружају задовољство свакоме ко на њима борави. У планину иду људи различитог ста-
росног доба, интересовања и физичке спремности – од излетника, пењача, истраживача - до оних који
желе само одмор на ливадама планинских обронака. Оно што је свакако најважније, је обезбеђење сигур-
ности на планини, а то је управо оно чиме се ми бавимо и о чему желимо да вас обавестимо.

Оснивач „АС Осигурања” , Adriatic Slovenica већ има дугогодишње претходно искуство у подржа-
вању рекреативних удружења, али и врхунских спортиста. Преко 20 година један смо од највећих спонзора
Олимпијског комитета Словеније. То показује да је наше осигурање јасно опредељено да подржава спорт,
олимпизам и олимпијске идеје. 

Зато је и природно да званично осигурање Олимијског комитета Србије (ОКС) до краја олимпијског
циклуса у Рију 2016. буде „АС осигурање”. 

Наши олимпијци су већ на Зимским играма у Сочију достојанствено бранили боје Србије. Верујемо
да ће на Летњим играма у Рију наши олимпијци бринути о томе да постигну што боље резултате и да на
најбољи начин репрезентују Србију, као што и ми у „АС осигурању” иновативним производима и услугама,
као и бригом о осигуранику, на најбољи начин репрезентујемо осигурање.

АС Осигурање има оно
што је потребно да ви
безбрижно планинарите.
Ми не продајемо полисе,
ми стварамо сигурност
велику и стамену као 
планина.

Ми смо „АС Неживотно
осигурање”. Посетите нас
на www.as-osiguranje.rs и
упознајте нас боље.
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Кањон Бруснице - фото: Предраг Вучковић 




