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БРЕГОВИ
ИВО АНДРИЋ
Брегови у даљини, круњени снијегом, што се причешћујете сунцем, још
се једино за вас нашла у мени пјесма.
Ви сте напор земље – једини вриједан – пут неба и висине.
Кад мислим на румен сјај висина, мене испуња мир...
Знам, тамо цвате ватрен љиљан и тишина. Или у снијегу копни опрезан звјерски траг. И ако се појави један бол, њега однесу промјене као
ријека оборено стабло. Тамо је смрт, расуто перје. чисте, избјељене кости
и црна, плодна земља.
С тих брегова долазе ова јутра.
Ево, једно јутро кад ја, који немам богова, клањам се вама, високи брегови, на којима је шутња смрт и живот, топла и плодна као шутња двају
уста у пољупцу.
Лишен збуњених вечерњих мисли о звијездама и даљинама, и прегазивши све путеве, који боле у сјећању, ја падам пред вама врхови земље
на којима влада за нас далека и неразумљива хармонија елемената.
Бијела тишина до које се није спустио Бог и до које није досегао човјек.
Високи снијеже, са сјеном тамне оморике и пуном мјером времена и
шутљивих закона у њему! Крилати снијеже, са ликом звијезда и људског
ока, путниче, ком се не хити и који има поуздања у вријеме и облаке и могућности које чекају, ти си ми јутрос у свијетлој даљини као божанство које
се зазива. И врхови ове земље на којој патим још увијек су ми дражи од
неког непознатог далеког неба од ког сам се уморан родио.
Високи брегови, ваша је слика у мојим очима које се жале на пролазност вјернија и дуља него све што ме је у свијету сретало, јер све што је
кроз моје руке прошло ишчезе у немиру којим су проклете ствари и људи.
Вама пружам моје руке празне и сјен дана који почива на њима....”
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ПЛАНИНАРСКА СЕКЦИЈА
КРУШЕВАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ

МЛАДИ И ПЛАНИНАРСТВО
Часопис „Вентури” излази као годишњак
Гимназије у Крушевцу. Занимљиво је гесло овог
часописа - млади, лепи, паметни и хумани - кроз
које се исказује изузетни ентузијазам младих
генерација ове Гимназије и њихових професора.
У броју 19, ове 2014. године часопис је објавио
прилог о Планинарској секцији која ради у овој
Гимназији у сарадњи са Планинарским клубом
„Јастребац”.
Објављени прилог представља вредан
пример из планинарске активности за
окупљање омладине и буђење интересовања за
планинарство.
Часопис „Вентури” уређују ученици и професори Гимназије. Главне и одговорне уреднице
су мр Нела Милојевић, професор и Тања
Николић, професор. Уредница је Александра
Дејановић, ученица.
Редакција „Планинарског гласника”
захваљује на овом лепом прилогу.

Планинарска секција Гимназије у
Крушевцу успешно ради већ годинама. Њен
главни задатак је полуларизација живота у
природи и са природом, допуњен културним,
спортским и еколошким циљевима. Тако је током
ове године поред планинарења на Ртњу,
Јастрепцу, Гледићким планинама, Чемерном,
Копаонику, Старој планини и Кучајским планинама секција обишла и споменике културе као
што су манастири Студеница, Жича, Љубостиња,
Каленић, Сисевац, Намасија, Темска, Савина
испосница, затим стари градови Маглич и Петрус
и многи други...
Такође, као и сваке године, у сарадњи са
Планинарским клубом „Јастребац”, секција
организује обуку у скијању и курс пењања на
вештачкој стени. Сваке године између 20 и 50
младих савлада основне вештине скијања
захваљујући др Гради Перићу, који је иначе и
председник Планинарског клуба „Јастребац”, и
Николи Башићу, који је своје педагошке вештине
из учионице пренео и на беле стазе.
Раду секције се, поред ђака и професора,
прикључују и пријатељи и рођаци. Тако је, једна
од најмлађих планинарки у секцији, осмогодишња
Евгенија Марковић ове године већ прегазила
преко 60км. Од гимназијалаца планинара
најактивнији су били Петар Барић, Света Марић,
Димитрије Ивезић, Јована Димитријевић, Милица
Раичевић, Лазар Цветковић, као и матуранти
Лука Марјановић, Ненад Миљковић и Немања
Раковац. Најактивнија одељења су 3/2, 2/7, 2/6,
4/3 и 3/5. Коначно треба похвалити и професоре.
На првом месту то је омиљена професорка
српског језика Станислава Арсић, затим професор математике Дејан Оролић. А ове године су
нарочито активне биле и Дубравка Вајић, Драгана
Ђурковић, Милијана Марковић и други.
Поред ових редовних активности секције,
сваке године ђаци Гимназије масовно учествују у
великој акцији "Јастребачки марш" Планинарског
клуба „Јастребац”, као и еколошко - планинарској
акцији „Гимназијада” на Јастрепцу у организацији
секције.
„Гимназијада” је вишедневно дружење ђака у
планинарском дому на Јастрепцу, кад ђаципланинари сређују простор око дома, чисте
Јастребачку реку од смећа, маркирају и чисте
планинарске стазе, сликају, певају и уз гитару
седе поред логорске ватре до касно у ноћ.
Уколико ви у вашем граду имате неке гимназијалце - планинаре који би овако проводили
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3

МЛАДИ И ПЛАНИНАРСТВО

своје „тинејџерске” дане, јавите се професору
историје Бранимиру Шошкићу који организује све
ове активности и повезује Гимназију и Планинарски клуб „Јастребац”....
Видимо се на Јастрепцу!
Бранимир Шошкић, проф.
члан ПК „Јастребац” Крушевац

Већ другог дана је монсунска киша полила
Јастребац и трећег се дана претворила у бујицу
која је одсекла пут, а Равниште претворила у
језеро. То ипак није превише сметало учесницима, који су у планинарском дому време
проводили у дружењу и друштвеним играма;
УСКРШЊА ГИМНАЗИЈАДА
организовали турнир у пикаду, курс прављења
палачинака и пржења кромпира. Бојили су и
НА ЈАСТРЕПЦУ
ускршња јаја и све у свему, док су медији помКао и сваке године, чланови Планинарске пезно објављивали да је „педесет ђака заросекције неколико пролећних дана проведу на бљено на Јастрепцу” , гимназијалци су хтели да у
Јастрепцу у планинарењу и еколошким акцијама. том „заробљеништву „ остану још који дан”.
Само је ове године било другачије. Планинарило
Б.Ш.
се само првог дана, 17. априла, и то по снегу.
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ИЗУБРА – ЛЕПА И
ПРИСТУПАЧНА
Крајем априла, када је већина река у Србији надолазила и када су многим местима претиле поплаве и
клизишта, одлучили смо да „искористимо ситуацију” и да
прођемо кањоном Изубре, који је најлепши у периоду великих вода.
Изубра настаје од Попове реке и потока Босљани,
припада подручју Парка природе „Голија”, који је 2001. године Уредбом Владе Републике Србије сврстан у прву
категорију заштите као природно добро од изузетног значаја. Изубра се улива у Суденицу код села Девићи. Са
леве стране обала је неприступачнија и стрмија. Локално
становништво овај део назива Буче, а изнад се налазе
Крљани са неколико кућа које су најближе кањону.
До кањона се најлакше стиже са Ибарске магистрале од места Брвеник, асфалтираним путем до
Рудна. Од Рудна се наставља право, макадамским путем
до засеока Бзовик, где се скреће лево низбрдо до напуштене „инфо” куће. Педесет метара после „инфо” кућице
одваја се маркирана планинарска стаза, па напушта
макадамски пут који води у Девиће. На овом месту
постоји јасно уочљива табла на којој пише „Изубра”.
Стаза која пролази непосредно поред кањона Изубре
завршава се у Девићима, тако да је кањону могуће
приступити и из Девића. На стази се налази и неколико оборених стабала, па је пролазак на неким местима могућ провлачењем, прескакањем, или
обилажењем.
У кањону Изубре нема великих стена, зидова
великих димензија, али зато својом амбијенталном
лепотом, богатим воденим током и приступачношћу,
сигурно, привлачи пажњу. Изубра је најлепша и најатрактивнија у пролеће и после обимних киша. Могу је
обилазити и сликати планинари и туристи без посебне техничке опреме. Једино је неприступачнија
прва каца узводно која се састоји од три – четири каскаде, од којих је највећа 15-ак метара и кроз коју се
не може проћи без класичне опреме за кањонинг. Зидови су у потпуности прекривени маховином, па је задивљујући призор унутар ове каце који је употпуњен
буком воде. Од силине воде и великог пада, на све
стране се разноси најситнија водена „прашина”, тако
да је врло брзо мокар свако ко се каци приближи.
Цела долина је попуњена густом шумом, у
којој доминирају велика стабла букве и граба, а од
зимзеленог дрвећа најраспрострањенија је смрча.
При спуштању низ слапове дрвеће смо користили као
сидриште, тако да није било потребе за било какве
друге опције. Велики број стабала налазио се и у
води, што нам је добро дошло као ослонац у набујалој и опасној води, као и при преласку са једне
обале на другу, али и да употпуни понеку фотографију. После овог импресивног дела река наставља

ток једним краћим делом, као свака планинска река, а
планинарска стаза је на том делу тик уз воду.
После неколико стотина метара, у Изубру се, са
десне стране, улива поток Глибовац, који се слива директно са врха Црепуљник и често је без воде. Међутим,
овога пута био је по воденом току као Изубра и без посебне опреме скоро је било немогуће прећи га, а не оквасити се. Низводно од овог места вода је била већа и јача,
док су водопади, углавном, отворенијег типа, не много велики и видљиви са планинарске стазе. Сваки водопад је
био на свој начин леп. Приступачност овом делу кањона
дала нам је простора да се опустимо и уживамо у потпуности у сваком детаљу. Бајковита шума и доста влаге погодује даждевњацима, па пред крај угледасмо једног.
Изубри ћемо се, свакако, поново вратити, а највише
због једноставне приступачности за све оне који се и не
баве кањонингом или било којом другом спортском активношћу.
Милош Радевић, Краљево
Фотографије Предраг Вучковић
extremecanyoning.com
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НА ЛЕГЕНДАРНОЈ КОЗАРИ
Пошто смо претходни Први мај провели у области Шипова, Мркоњић Града, Јајца и Купреса, попевши се
између осталог на Виторог, овогодишњим доласком на Козару настављамо, изгледа, традицију дочека Првог маја
у Републици Српској. Није учињено свесно, али не значи
ни да је сасвим случајно - нешто нас вуче у овај крај...
Овога маја пошли смо у организацији ПК „Борковац”
из Руме и ПК „Авала” из Београда под воћством Неде Милошевић (водич МБ229) и Зорана Контића (водич МБ131),
који јој је помагао око учесника из Београда.
Наш аутобус је кренуо првог ујутро из Руме на пут
којим већина учесника није до сада ишла. Одазвали смо
се позиву Душка Блажића, начелника Службе водича РС.
Одзивом на Душков више пута упућен позив, одужили смо

ПАОК „Бањалука”, а ми смо се сместили у нов, још недовршен дом који својим прегнућем, а на добробит ПАОК-а
и љубитеља природе, прави сам Душко Блажић.
Дом је велик, замишљен да буде допуна онога што нам
је природа на том месту несебично дала. Иако није довршен, омогућује смештај за пун аутобус планинара.
Стандард смештаја ће расти свакодневно до потпуног завршетка изградње крајем године и тада ће бити врло
висок за овакав тип објекта. О свему се може обавестити
позивом на телефон Душка Блажића (број: 00387-65-587350). Душко нас је дочекао са колегиницама и колегама,
који су нас током боравка окружили бригом и топлином,
трудећи се да нам боравак буде пријатан.
Пошто смо се сместили и распоредили ствари по собама, са домаћинима смо кренули у лагану получасовну
шетњу ка Голој планини, пашњачком билу изнад Превије,
са којега се поглед може спустити ка Приједору, или пру-

се једној од значајних личности нашег планинарства, открили лепоте Козаре и њене околине. Кретали смо се питомим и лепим пределима између Градишке и Приједора
до засеока Берићи, где смо напустили аутобус, а ствари,
осим дневних ранчева, утоварили у Душков аутомобил и
трактор. Кренули смо на пешачење дуго 2,5 км до планинарског дома на Превији у близини највишег врха Козаре,
Лисине 978м.
Група је и поред бројности и расквашености стазе у
дом стигла у предвиђено време.
Зграда се налази поред пута на шумском пропланку,
са којега се пружа величанствен поглед према Бањалуци
и Приједору, а затим прелази на Мањачу и друге планине.
Призор употпуњује мали планинарски дом, власништво

жити ка Мањачи са једне, или Мраковици са Спомен- комплексом са друге стране, од које нас раздваја кањон
Бијеле воде. Био је лак приступ и величанствен доживљај
онога што ћемо обићи наредних дана.
Сутрадан крећемо на захтевнију туру од 17км силаском са Голе планине у кањон Бијеле воде. Крећемо се дуж
кањона прелазећи више пута са једне на другу страну готово свим начинима које планинари познају при прелазу
мањих водотокова. Лепо, за мање искусне и узбудљиво!
Из овог лепог кањона излазимо на асфалтни пут који
стиже из поткозарја и комотно, али по киши, изводи нас
на Мраковицу. Планинарски дом и Спомен- комплекс у
близини чине га отвореним делом, којим доминира споменик, иза којега се налазе бетонски зидови са спомен
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плочама, на којима су убележена имена десет хиљада Козарчана и становника поткозарја, који су лишени живота
током Другог светског рата, окупације и постојање НДХ.
Тескоба у души подстакнута је не само бројем жртава,
већ и тесним пролазом који је остављен између зидова
очито са намером да се осећај појача. Други део Споменкомплекса чини Музеј који обилује сведочанствима, а доминира портрет Младена Стојановића, којега су јунаци
Козаре и поткозарја на почетку устанка 1941. године изабрали себи за команданта, архијунака. Под портретом стоји
натпис: „Био је човек какви ће људи тек бити”. Пред овим
се доживљај Козаре и Козарчана суштински мења. Ако
вам је пред десет хиљада имена око засузило пред величином жртве, овде схватите да су то јунаци, пали у одбрани рода коме и ми припадамо и вечитој борби за
слободу која на тим просторима траје од аустријске анексије, па и пре, до данас. И није ту само доктор Младен

био човек какви ће људи тек бити. Ту живи део нашег народа о чије груди је многа хорда отупила своју оштрицу
која до нас није стигла....Можда је то оно што нас мимо
природних лепота, па и мимо свести, привлачи ка овим
крајевима и овим људима.
Друга група, која је хтела мање да пешачи, спустила
се до аутобуса и обишавши Приједор и околину спојила
са нама на Мраковици. По завршетку обиласка Споменкомплекса, по киши смо се вратили у дом.
Трећег дана смо се спустили до аутобуса и обишли манастир Гомионицу, Стричиће са родном кућом Петра
Кочића, манастир Крупу на Врбасу и врело Крупе. Део
групе се од Стричића попео на узвишење Грчка Градина.
Иако праћени кишом, уживали смо у обиласку који нам је
допуњавао сазнања о елементима који формирају духовност нашег народа.
Последњег дана, требало је да се попнемо на Лисину,
али смо због обилне кише, која је претила одронима у
планини и поплавом у низини, то оставили за следећи пут,
када ћемо обићи и партизанску болницу која је сачувана
као још један споменик у овом крају.
Уместо овога одвезли смо се до Бањалуке, чији су центар, Господску улици, саборну цркву, зграду Председништва РС, Банске дворе, музеј, парк, Каштел и споменик
бебама које је уморила НАТО блокада, обишли они који
су први пут били у овом граду.
На крају, био је то изваредан доживљај у изванредној
природи и уз добре домаћине.
Зоран Контић МБ131

Планинарски гласник бр 77/2014

7

ПЛАНИНЕ ОКО НАС

ТАСОС И ЊЕГОВЕ ЛЕПОТЕ

Прави планински водопад у срцу Тасоса
Хиљаде људи из Србије посећују и летују на острву
Тасос, али мало ко познаје Тасос боље и потпуније, што
није тешко постићи.Зато, пођимо редом.
Тасос је најсеверније грчко острво у Јегејском мору.
Удаљено је од тракијске обале свега дванаестак километара. То је невелико острво скоро кружног облика. Има
два градића и десетак села. Све заједно има нешто преко
16000 становника. Острво је интересантно из много разлога. Један од разлога су многе лепе пешчане и шљунковите плаже, затим ту су многобројни остаци прошлости
који досежу и време пре Христа. Ту су и огромни комплекси највише борових шума, па многобројни рудници
како олова, цинка сребра и злата, а такође и каменоломи
прекрасног белог мермера, познатог широм света! Но, то
није све. Иако је Тасос релативно мало острво пречника
од свега тридестак километара, на њему се налазе праве
планине са импозантним врхом високим чак преко 1200
метара (врх Ипсарион 1204 м!) Широм планина на овом
острву су многобројни планински извори хладне здраве
воде, па чак и један изузетно леп и атрактиван водопад.
Е, тај водопад је и повод за овај текст о Тасосу. Налазимо се на југозападној обали Тасоса у месту Лименарија.
Одлазимо ка месту Мариес, које је у унутрашњости
острва у подножју највишег врха Ипсариона. Идемо доста
широком долином кроз коју тече поток оскудан водом. Возимо се добрим асфалтним путем кроз бескрајне маслињаке, који су са обе стране пута. По изгледу стабала
маслина закључујемо да су маслињаци стари најмање
сто година. Интересантно је додати да се сви маслињаци
наводњавају тамним пластичним цревима којима се доводи вода из планине. Полако добијамо на висини. Долина се сужава и маслињака је све мање. Полако улазимо
у мирисну шуму борова, прошарану стаблима храста.
Долазимо до паркинга ограђеног дрвеном оградом.
Силазимо пешке поред уређене чесме до бистрог потока
8
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у коме се весело праћакају повећи примерци риба. Долина је доста широка оивичена дрвећем. Види се да је настала од наплавина које је донео поток. Кренувши десно,
низводно, стиже се до овећег језера Језеро је вештачко,
настало преграђивањем потока и - закључујемо, са
циљем да се из језера наводњавају многобројни маслињаци који су низводније удаљени и до десетак километара. Обала језера је шљунковита. Језеро је доста
дубоко, а на једном делу где су плићаци обрасло је
трском. Амбијент је стварно прелеп. Около на падинама
брда су борови, а око језера је листопадно дрвеће и трска!
Напуштамо језеро и крећемо узводно. Долина се сужава.
Поток се разлива у више рукаваца. Са десне стране стиже
се до једне невелике пећине-поткапине, одакле у кишним
периодима извире вода. Сада, када нема воде , поткапина са огромним каменовима и великим деблима дрвета
делуја некако празно, пусто. Настављамо и даље уз
поток. Дрвеће је све гушће, чује се потмуо звук воде. Прелазимо скоро четвороношке једну громаду, литицу, која је
зачудо не од кречњака, већ је тамна и сигурно је последица некадашње вулканске активности на овом острву.
После још само стотинак метара хода стигосмо до водопада. Вода се са буком прелива преко огромних стена.
Сада, када нема много воде, све ово делује лепо,
пријатно, али замишљамо како величанствено и снажно
ово изгледа када су воде велике после обилних киша.
Сам водопад није нарочито висок једва да има 4-5 метара, али делује снажно, упечатљиво и надасве лепо у
прелепом окружењу шуме и литица стена.
Посебно је изненађење што се овај дивни драгуљ природе налази на невеликом егејском острву у амбијенту
Медитерана. Има се утисак да је посетилац или у високим планинама Алпа, или у загрљају Тракије и недалеких
Родопских планина.
Александар Дамјановић

ПЛАНИНАРСКА САРАДЊА

И

тромеђе са Србијом и Бугарском. Простире се у уској долини Криве реке, на приближно 650 метара надморске висине. Северно од града издижу се планине Герман и
Билина, а јужно Осоговске планине.

Планинари Србије, Македоније и Бугарске заједно
су походили врхове око Криве Паланке и на Козјаку.
Споразум о прекограничној сарадњи предвиђа низ
заједничких акција у том региону. Очекује се да приступе и друга друштва из ове три земље

ПЛАНИНАРИ БЕЗ ГРАНИЦА
Представници пет планинарских друштава из Србије,
Македоније и Бугарске отворили су нову страницу планинарства у региону. У Куманову је потписан споразум о прекограничној сарадњи Друштва за планинарење и заштиту
планина „Козјак 2013.” из Куманова, ПД „Руен” из Криве
Паланке, СПД „Врв Плавица” из Пробиштипа, Туристичког друштва „Осогово” из Ћустендила и ПК „Железничар
2006.” из Врања. Предвиђена је сарадња у области:
- планинарство и туризам у реализацији пројеката
- продубљивање пријатељства, размена искустава и
организовање планинарског туризма
- обнова и реновирање старих планинарских домова и
изградња нових домова
- стручна обука планинарских водича
- обележавање планинарских путева
- издавање туристичких брошура и флајера (планинарски домови, културно-историјски споменици, природне
лепоте)
- заједничко учешће у припреми и реализацији
пројеката од интереса за развој планинарства и туризма...
У том циљу на састанку у Куманову формирано је
координационо тело. Споразумом је предвиђено да се
могу придружити и друга планинарска друштва. Подсећамо да су програмима и календарима за 2014. годину
већ планиране заједничке акције планинара Србије, Бугарске и Македоније.
КРИВА ПАЛАНКА – ПОХОД НА РАСОВЕЦ
На 60 км од Куманова долазимо до Криве Паланке,
града у североисточном делу Македоније, близу државне

ПД „Руен” из Криве Паланке организовало је традиционалну акцију, којом је обележен велики јубилеј - 35
година постојања овог Друштва. Ту се почетком марта
окупило 85 планинара из Македоније, Србије и Бугарске.
Одазвала су се планинарска друштва из Скопља, Куманова, Криве Паланке, Пробиштипа, Делчева, Кратова, Ћустендила и из Врања. Циљ је био врх Расовец на 1.310
мнв, а маршрута од Криве Паланке преко Дрење и Калиманске чуке, затим су уследили Осјечка школа, где је била
дужа пауза, Траван камен, Градечки део, Расовец, испосничка пећина Светог Јоакима Осоговског, црква Градец,
са силаском у Криву Паланку.
Градец је село на 7 км од Криве Паланке. Према легенди, овде се Свети Јоаким Осоговски подвижавао пре
преласка у Бабин Дол, где се налази истоимени манастир.
У близини испоснице налази се археолошко налазиште
Градиште са остацима касне антике и средњег века. Такође, у селу је црква Св. Николе из 19. века, а у њеној близини је стара школа, која је адаптирана за смештај
туриста. Поклонисмо се испосници и видесмо комплекс
који се на том простору гради за разне манифестације под
отвореним небом.

На овом планинарском кругу око Криве Паланке било
је лепих предела и пејзажа и више прекрасних видиковаца. Могли смо да видимо снежне врхове Осоговских
планина на граници Македоније и Бугарске, брда и планине у Србији, у општинама Трговиште и Босилеград. Ову
заједничку акцију планинара три суседне државе пратило
је углавном добро време, не рачунајући готово целодневни ветар и суснежицу која нас је стигла у Храму Светог Николе у Градцу.Ту су нас у трпезарији цркве
домаћини дочекали топлим чајем и популарним „гравчетом”. А као изненађење засвираше и гајде у рукама једног од планинара из Ћустендила, а онда се окрену на
коло.
Планинарски гласник бр 77/2014
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Прешли смо, по прорачуну организатора, укупно око
15 километара , делом асфалтним и макадамским путевима и шумским стазама. Акција је средње дужине и тежине, није много захтевна и може се уз одређену
кондицију савладати без проблема.
КОЗЈАК ИЗ МАКЕДОНИЈЕ

- заједничка акција планинара Србије, Македоније и
Бугарске у оквиру споразума о сарадњи под називом "Тромеђа" Организатор је ПД "Козјак 2013." из Куманова. Одазвала су се планинарска друштва из Скопља, Куманова,
Криве Паланке, Пробиштипа, Делчева, Кратова, Битоља,
Ћустендила и из Врања.Око 350 планинара из више клубова ове три државе окупило се у селу Пелинце у Македонији. Одатле је са 400 мнв кренуо успон на највиши
врх планине Козјак, Китка 1.211 мнв.
Од моста на реци Пчиња упутили смо се добро обележеним стазама ка узвишењима, углавном обраслим
клеком, а понегде и ретким храстовим шумарцима.
Одатле смо непрестано имали погледе на села у долини
Пчиње, која су деловала као оазе међу сувим и стеновитим брдима и планинама северне Македоније. Са једног
од видиковаца пружа се поглед на Манастир Свети Прохор Пчињски у Србији. Пред нама су се на стази ређали
занимљиви рељефи, скупине стена на пропланцима и узвишењима. Монотонију сталног пењања разбиле су две три долине, да би уследио завршни успон - буквално
козјим стазама кроз стене. Најзад нам се указа велика
литица, окићена шпалирима планинара. Право шаренило
боја и жагор разливао се са простора Китке на 1.211 м нв.
Прве групе су већ од 11.30 до 12.00 изашле на највишу
коту Козјака, подељеној граничним међама. Неки су уживали на сунцем обасјаним гребенима Козјака, обнављали
енергију храном и пићем из ранаца, или се фотографисали са барјацима три суседне државе.
Са врха Китке колоне планинара су се између 14.00 и
14.30 са друге стране спустиле до села Малотино на 600
10
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мнв, где је у оронулим кућама опстало једва петнаестак
домаћинстава. Успут су се освежили хладном планинском
водом на једином извору на тој стази. Прешли су стазу дужине 15 км. У селу Малотино, на једном пропланку, домаћин је приредио ручак - традиционални планинарски
пасуљ.
И као шлаг на торту ове лепе акције, коју је пратило
идеално време, била је посета оближњој Мегалитској опсерваторији Кокино, на око 1.000 мнв.
Пошто је мало позната планинарима из других крајева
Србије, ево успут и једна краћа прича:
Кокино је значајно древно археолошко налазиште,
праисторијско светилиште и мегалитска опсерваторија,
смештено у североисточној Македонији, око 30 км од
града Куманова, у оближњем селу Кокину. Кокино се налази на надморској висини од 1030 метара, на врху Татићев камен, веома је чудног облика и заузима површину
пречника од 100 метара. Налазиште и светилиште Кокино
је старо више од 3800 година. Најстарији археолошки налази у Кокину потичу из гвозденог доба, око 7. века пре
нове ере. Кокино мегалитска опсерваторија се састоји од
два дела. Налази из средњег бронзаног доба Кокина су
најбројнији, углавном керамички предмети, камени млинови и неколико калупа. Откривен је такође и скуп налаза
из гвозденог доба. Неколико камених столица /престола/
је оно најважније на налазишту Кокино и они су окренути
према источном хоризонту. Престоли садрже посебне камене жигове којима се пратило померање сунца и месеца
на источном хоризонту. Откривено је да је налазиште и
светилиште Кокино током читавог другог миленијума пре
нове ере коришћено као опсерваторија, што потврђује
висок ниво културног развитка и друштвене организације
становника који су га користили. Кокино мегалитску опсерваторију је 2005. године НАСА у свом пројекту "Ванвременско знање" уврстила међу значајна светска
археолошка налазишта. Мегалитска опсерваторија Кокино је предложена за листу УНЕСKО светског наслеђа.
ПЛАН ЗАЈЕДНИЧКИХ АКЦИЈА У 2014:
30. март - „Врх Китка – Козјак”,
Друштво за планинарење и заштиту планина
„Козјак 2013.” - Куманово
2. јул - Осоговске планине – врх Руен,
ПД „Руен” - Крива Паланка
26. јул - тромеђа Жеравина код Босилеграда,
ПК „Железничар 2006.” -Врање
28. септембар - „Монашка патека”, Плавица ,
СПД „Врв Плавица” - Пробиштип
Аутор -Србољуб Николић
Фотографије - Србољуб Николић и
Драган Манасијевић,ПК „Железничар 2006.” Врање
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прво
посетили
њену највећу природну знаменитост
- уређену и богато
окићену пећину.
ПЕЋИНА
САЈЕВА ДУПКА
Захваљујући
добро одржаваним
путоказима који се
појављују још на
магистралном
друму, до ње се
једноставно може
стићи аутобусом.
Већ на паркингу
постоје табле које
У ЦАРСТВУ СТОЛЕТНИХ
нас обавештавају да пећина поред стандардног обиласка
СТАБАЛА ТЕТЕВЕНСКЕ
има и ферату за посетиоце жељне већег физичког напора
и адреналина. Пред улазом у подземље постоји обавешПЛАНИНЕ
тење да је уређени део дугачак 350 метара и да има пет
(Бугарска)
дворана са богатом пећинском галантеријом која ће вам
Када се говори о планинарењу у Бугарској, увек су одузети дах. Тако је и било.
Сајева дупка једна је од девет уређених пећина у Бупрве асоцијације високе планине нашег источног суседа.
гарској.
Назив носи по браћи чобанима Сају и Сајку (буг.
Рила, Пирин, Родопи, Витоша су најзаступљеније дестинације како за домаће, тако и стране љубитеље природе.
Ипак, постоји још много области које су помало запостављене, а чије пећине, водопади, столетне шуме и манастири чине одличан избор за одмор, пешачење и уживање
у било којој планинској активности.
Планинари крагујевачког Планинарског друштва
"Жежељ" су се овога пролећа определили за једну такву
област Бугарске – северне обронке Тетевенске Старе планине; шумовите падине које скривају прелепа места.
ТЕТЕВЕНСКА СТАРА ПЛАНИНА
Ово подручје представља средишњи део дугачког масива Старе планине, који се простире правцем истокзапад кроз читаву Бугарску - од границе са Србијом до
обале Црног мора. Мало је познато да је то и најшири
појас букових шума у Бугарској, а Национални парк "Централни Балкан", којем припада, један је од највећих заштићених масива у Европи под буковим шумама. Овај
Национални парк, који лежи на подручју од 72.021 хектара
и изнад 500 метара надморске висине, велика је фабрика
кисеоника, као и резерват многих ендемских врста флоре
и фауне. Највиша кота се налази на врху Вежен, 2198 метара.
Веће место у подножју северних падина планине је
варош Тетевен, по којој део планинског масива носи име.
До ове области се из правца Софије долази аутопутем,
који из бугарске престонице води за Плевен и Варну.
Скретање са овога пута је пред градом Јабланица, до
којега је изграђена четворострука коловозна трака. Планинари „Жежеља” су на територији ове мале општине
Планинарски гласник бр 77/2014
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Съю и Съйко), који су је још у време Отоманског Царства
случајно открили и користили да се сакрију. За посетиоце
је отворена 1967. године. У припремама за туристе, радници су на њеном уређењу пронашли животињске кости,
земљану грнчарију и римске новчиће. Детаљно је инфраструктурно обновљена 2004. године и данас њом
управља Бугарски туристички савез.
Пећина је раскошно украшена сталактитима, сталагмитима и њиховим спојевима (сталактонима или сталагнатима, популарно "пећинским стубовима") који образују
и једну "драперију", која када преко ње пређете штапићем
даје звук сличан одзвањању ксилофона. Због овог звука,
као и њене импресивне величине, ова кречњачка творевина посетиоце подсећа на цеви оргуља, што доприноси
осећају да се налазите у катедрали. Највећа дворана носи
име Концертна и због своје акустичности у њој су до сада
певали многи познати бугарски певачи и хорови.
Процењује се да је Сајева дупка стара око четири милиона година. Њена готово константна температура варира од 6 до 8 степени, а по сводовима се могу уочити
јата слепих мишева који су у стању хибернације. Мали
длакави спавачи, који су једини прави господари пећине,
уопште не реагују на галаму и кораке многобројних посетилаца.

ГЛОЖЕНСКИ МАНАСТИР
На северним падинама Старе планине, изнад
села Гложене, на каменитом узвишењу, чини се негде на
пола пута до небеса, налази се бајковита верска грађевина са црквом Светог Ђорђа Победоносца. Познат и као
Гложенски манастир - храм са конацима, када се посматра из даљине, подсећа на старо утврђење. Планинари који су посетили манастире Метеори у Грчкој, с
правом могу рећи да је овај храм помало њихова бугарска
верзија.
На успон до манастира се полази из села Гложене.
Планинарска стаза је добро обележена путоказима од
места када се пређе река преко широког бетонског моста.
Траса води кроз стару букову шуму.
Метеоролошки услови су били идеални и чуо се живахни цвркут птица. Пријатне мартовске дане прво је ис12
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користила трава, као и остала зељаста вегетација, која се
сада показује у јаркој светлозеленој боји. За неколико
дана шума ће да олиста, па толико сунца неће више бити
под столетним буковим гранама.
Успон је константан и није превише стрм. На једном
месту су постављене клупе уз уређену спомен-чесму.
После кратке паузе настављамо даље и убрзо излазимо
на гребен пред манастиром. За неколико минута смо пред
капијом. Висински успон од 430 метара смо савладали за
око 90 минута. Има посетилаца који су дошли аутомобилом макадамским путем, који се до манастира серпентинама успиње са друге стране планине. Пошто смо се сви
сакупили, обилазимо манастир и пењемо се на његове
бедеме. Ту се видик пружа како ка зеленој котлини, тако
и према снежним старопланинским врховима.
Легенда казује да је Гложенски манастир у XIII веку подигао војвода Георгије Глож, за који је добио благослов
бугарског цара Ивана Асена II. Војвода је манастир назвао
по икони коју је са собом донео у манастир, а који се тада
налазио у котлини. Међутим, икона је стално нестајала
из манастира. Те необјашњиве нестанке иконе, монаси су
протумачили као божји знак да манастир треба поставити
на врх брда, где је икона последњи пут пронађена. И то је
учињено крајем XIV века. Садашњи изглед овог манастира, који има статус споменика културе, датира из XVI
века.
Уследио је наставак пешачења до пећине Моравица.
Од манастира је потребно пратити плаво обојену маркацију и дрвене путоказе. Пећина се налази у стрмијој и
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кршевитијој страни планине. Има велики отвор и сува је.
Због блиског сутона нисмо се дуго задржавали у њој, већ
смо се стазом између стена спустили до аутобуса.
Кржљаво дрвеће и сипари на овом делу стазе доминирају.
Овај спуст подсећа на Каблар...
ВОДОПАД ВАРОВИТЕЦ
У близини градића Етрополе налази се манастир
Свете тројице, познат као Етрополски или, по материјалу
од којег је изграђен храм, као Варовитец (буг. варовик кречњак). Манастир је подигнут 1158. године и један је од
најстаријих у овом делу Бугарске.
У некадашњем центру бугарске књижевности и културе (на прелазу из XVI у XVII век), данас постоје клацкалице за децу као и тезге са домаћим прехрамбеним
производима. Разлог што манастирско двориште има и
излетнички карактер је водопад коме смо се и ми брзо
упутили.
На свега 300 метара од манастира, скривен у буковој
шуми, налази се водопад Варовитец. Занимљиво је да
овако импресиван водопад формира речица која тече
поред манастира, а извире свега 400 метара пре литице.
Свој кратки ток, пре него што се обруши низ стену, речица
обави каналом широким око пола метра, а дубоким само

петнаестак сантиметара. Пролазећи поред тог канала, не
можете да замислите какав вас снажан водопад очекује
само неколико метара ниже. Пред саму стену планински
поток се дели у три канала, образујући при паду водену
завесу која у периоду раног пролећа представља призор
за разгледницу.
До 1970. године, снага ове воде покретала је турбине
генератора, који је производио електричну енергију за манастир. Данас многи људи, нарочито викендом, посећују
ово место, које поред манастира и водопада нуди и "стазу
здравља". Донацијом Европске Уније уређена је двокилометарска стаза са степеницама од букових облица, дрвеним мостовима и многим клупама. За свакога коме висина
планинских врхова није једини циљ планинарења, ово
место ће свакако изгледати као мали рај.
Кратко смо уживали у благом мартовском сунцу и
шуму водопада. Дошло је време за повратак у Србију, повратак рутинским пословима, обавезама и свакодневним
задацима. Ипак, позитивни утисци са планинарења ће
нам давати додатну енергију да стрпљиво чекамо следећи одлазак у природу.
Немања Ребић, Крагујевац
Планинарски гласник бр 77/2014
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АЛПИНИЗАМ

ТАБОР
АЛПИНИСТА
"ГОРЊАК 2014."
Другу годину за редом у организацији АО „Пожаревац“ и КАПСС одржан
је Табор алпиниста „Горњак 2014." у
термину од 13-15. јуна 2014. у планинарском дому у Ждрелу. Табору су
присуствовала 34 учесника из 15 планинарских клубова/друштава који своје
алпинистичке активности обављају у
четири алпинистичка одсека.
Табор је благовремено пријављен
станици МУП и Служби хитне помоћи
Здравственог центра Петровац на Млави. И поред лошег
времена које нас је пратило, атмосфера у којој је протекао
Табор је била врло пријатна. Време проведено у дому у
ишчекивању побољшања времена старији пењачи су искористили за разговор са течајцима, којих је на овом Табору било у великом броју. Избор смери за пењање
обављан је уз консултације и одређивани су домаћи пењачи као водичи до сектора за пењање.
Пењачке активности, с обзиром на лошије време, су
биле нешто слабије од очекиваних. Ипак, број испењаних
„човек смери“ је знатан и износи 70 традиционалних,
поред којих је испењано и доста спортских смери на блоку
испод пута. На истом блоку су испењане и неке смери тех-
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ником "Dry tooling" од стране Катарине Мановски и Лазе
Радивојца. Због лоше прогнозе и кише која је почела да
пада неколико навеза је било приморано да одустане од
пењања и да се врати у дом. Смери из којих су се навезе
вратиле због кише су „Кики бонго“ и „Дилкова“ у централној стени, „Владин гребен” у блоку изнад рибњака као
и „Љубинка“ у блоку преко пута рибњака. Пењачке активности су спроведене уз додатне мере предострожности
због падавина које су наквасиле стену, што је захтевало
максималну безбедност. Пењање је прошло без забележених инцидената.
Посебну пажњу присутних је привукло излагање Слободана Жарковића, председника КАПСС о планираним
активностима у наредном периоду, као и правцу кретања
Српског алпинизма.
Све активности на Табору забележили су локални
медији и представљене су и на званичним страницама
АОП-а.
Учесници табора су изразили задовољство Табором
уз жеље упућене организаторима да наставе са организовањем овог скупа и понове прошлогодишњи успех, који
је, да се подсетимо, био највећи алпинистички табор у историји алпинизма у Србији. Додатна мотивација организаторима су били и течајци, којима је било драго што
постају део једне тако лепе породице.
Поред Планинарског савеза Србије и Министарства
омладине и спорта, који су помогли ову манифестацију
рефундирањем путних трошкова учесника, желимо да
захвалимо и локалној самоуправи која је имала велику
жељу да и ове године допринесе својим прилогом.
Њихов предлог, уз захвалност, нисмо прихватили, јер је
Петровац на Млави једна од општина које су биле погођене недавним поплавама и којима је новац потребнији
за санирање штете настале у том периоду. Поновљени
успех у организовању овог скупа само је подстрек и потврда организаторима да овај Табор има потенцијала да
прерасте у традиционално окупљање алпиниста како из
наше, тако и из других земаља.
Предраг Павловић
ПК "Браничево" Пожаревац
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20 ГОДИНА ЧАСОПИСА „ПЛАНИНАРСКИ
ГЛАСНИК” 1994. - 2014.
Цео програм Академије је праћен приказивањем снимака корица часописа, па су посетиоци могли да прате напредак у његовој ликовној опреми. За то се побринуо
технички уредник часописа Момчило Вуковић.
Председник Планинарског савеза Србије Борис
Мићић обратио се гостима :
„Задовољство је било 2004. године бити присутан
обележавању 10 година континуираног излажења „Пла-

нинарског гласника”. Био је то догађај за историју пла
нинарства Србије. Сада је још веће задовољство када
ово наше чедо издаваштва пуни 20 година. Пред нама је
лепа годишњица, Честитајмо му рођендан и пожелимо
У КОЛАРЧЕВОЈ ЗАДУЖБИНИ
дуг живот, већу читаност, квалитетне чланке и важне
ОДРЖАНА ЈЕ 8. МАЈА 2014. ГОДИНЕ
вести, као што доликује свим гласницима света ...” заСВЕЧАНА АКАДЕМИЈА
ПОВОДОМ 20 ГОДИНА ИЗЛАЖЕЊА „ПЛАНИ- вршио је излагање Борис Мићић.
Фактографски набрајајући значајне догађаје у планиНАРСКОГ ГЛАСНИКА”
нарском издаваштву, Борис Мићић је водио слушаоце
кроз време планинарске писане речи од 1862. године,
/ нашим читаоцима преносимо делове програма /
када у Новом Саду излази часопис „Путник”, па све до данашњег „Планинарског гласника”.
Добар дан свима, даме и господо, добро дошли на
Све што је записано у садашњости, служи будућности,
треће предавање из циклуса „Планине и планинарство” јер ништа није почело јуче. Драгоцени су подаци о плани- поздравио је госте секретар Планинарског савеза Србије нарском издаваштву које је на једном месту презентирао
Бранислав Божовић Денис:
Борис Мићић, па тај текст објављујемо у овом броју као
Данашњи сусрет у храму српске културе посвећен је посебан прилог.
планинарском издаваштву као подухвату кроз време од
оснивања, а посебно његовој круни - часопису „ПланиПРЕ ЧЕТВРТ ВЕКА
нарски гласник”, који ове године навршава 20 година изО идеји да планинари добију свој часопис, говори
лажења. На овој малој академији представићемо и једну
Драган Божовић:
вредну књигу коју смо назвали планинарско-географском
„Вратимо се готово четврт века уназад, у лето
студијом, под називом „Планински врхови Србије” , чији је
1993.
године...
аутор наш познати планинар Исо Планић, професор
Планинарски
савез Србије био је већ дуже време у
географије...
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дубоком сну – постоји формално, али не и радно... Јавља
се замисао о окупљању групе искусних и енергичних планинара који би дали идеје за програм на коме би Савез
оживео и почео да ради. У кратком времену идеје су размењене, размотрене и сачињен је програм који је Скупштина Савеза крајем новембра прихватила огромном
већином гласова. Ово је ваљало рећи, јер је међу тачкама програма, које чине основне правце рада Савеза,
било и покретање гласила планинара Србије. Био је то
израз свести да планинарство није само пуко кретање
по планинама, већ шири покрет са културним садржајем, али и потреба да се баш тада друштва повежу
информацијама о збивањима у нашој организацији.
Од идеје до остварења постоји пут. Требало је одлучити о неколико основних питања - садржини будућег
гласила, његовом називу и о избору главног уредника. На
предлог Владимира Владе Поповића изабран је нама
добро познат назив „Планинарски гласник”, који је
најтачније одражавао његову првобитно утврђену
улогу. Треће питање је најлакше и најбрже решено:
главни уредник је Влада Поповић. Испуњавао је све
услове: познавање планинарства и струке. Тако се маја
1994. године догодила инвазија 3000 „малих зелених” на
планинарски народ Србије. (3000 примерака часописа
штампано је у зеленој боји – прим. уредника)
Почетни капитал се састојао од велике жеље, решености и ентузијазма. Танка средства су се прикупљала нешто од чланарине, од претплате која је
достизала и око 300 примерака, од продаје, од активности Савеза које су доносиле макар и скромна средства.
Било је право славље када је члан Управног одбора
стари планинар из Призрена Светислав Чичић обезбедио прилог од 300 DM. Тек, Гласник је излазио и у најгоре
време..” - завршио је излагање Драган Божовић....
***
Ипак, и у економски најтежем времену, решење се
нађе у разумевању и жељи да финансијски помогну издавање часописа они који у томе виде потребу да планинарство постане у ширим размерама начин и пут до
здравог живота..
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Својим не малим донацијама, уплаћеним
на рачун Савеза, ови предузетници омогућили су да наредни бројеви „Гласника” буду
технички квалитетније опремљени и у
колору. Планинарски савез Србије то
није заборавио и изражава захвалност
за помоћ која је стигла у правом тренутку. За прва три броја у помоћ је прискочио Слободан Гочманац и цео
тираж штампао без накнаде како за
рад, тако и за материјал. Почетак је био
тежак, добра воља многих да помогну велика и „Гласник”, ево, траје две деценије....
За ових 20 година , дуже од десет година Гласник је уређивао Владимир Поповић. Следећи главни и одговорни уредник био је
Драгиша Батоћанин, да би се данас на том послу нашао
Бранислав Божовић Денис.
***

(Музичка тачка) Ученици Соло – певачког одсека Музичке школе „Мокрањац” , у класи професорке Тање Андрејић, Никола Петровић – тенор, Стеван Пешовић баритон и тарабук, Лука Митровић - бас баритон и Никола
Јевтић - бас баритон отпевали су песму са југа Србије
„Жали, Заре” и козачку руску песму „Еј, ухњем”
За изузетан доживљај који су млади уметници пружили
посетиоцима, награђени су дугим аплаузом, а у знак захвалности за учешће - пригодним поклоном Планинарског
савеза Србије.
***
Овај програм су својим уметничким доживљајем употпунили и оплеменили студенти Факултета драмских уметности, који су читали одломке из објављених текстова
наших планинара у „Гласнику” - Тијана Поповић и Никола
Угриновић.
Тијана Поповић – чита текст из „Гласника” бр. 38:
„Ови људи су очито опчињени неком тајном за коју
можда наша чула нису довољно изоштрена” пише о
својим утисцима професор Сибиновић, који никада није
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био планинар, када је пре
десет година присуствовао истој оваквој прослави.
Даље наставља: ”Прво сазнање ове вечери ми је открило ентузијазам тима
издавача на челу са главним уредником, а онда следеће сазнање било је изненађујуће – излагање професора
Васовића
о
планини, које је одјекнуло
као својеврсна разрада
Пушкинове песме „Кавказ”...
Да ли је ова Академија разоткрила планинарску тајну?
Нису ли планинари заправо људи – поклоници поезије, заљубљеници у науку... а то је универзални човеков порив
ка тајновитом извору живота и људске егзистенције....”
***
... Бранислав Божовић, главни уредник:
Сваки од три главна
уредника, који су у ових
20 година припремали
часопис, био је свестан
да његов посао не представља почетак, како је
то код нас уобичајено
да увек почињемо испочетка и да пре нас нико
није постојао. Сигурно
је да је најтеже било покретачу Владимиру Поповићу, првом уреднику
који је, пре бих рекао
„подизао”, а не издавао,
први број Гласника. Подизао га је на скоро заборављеним темељима претходних издања у српском планинарству. Нама двојици, Д. Батоћанину, а затим мени
било је лакше да „одржавамо” и ако можемо, надограђујемо дух Гласника.
Међутим, нешто је остало као стална тегоба која је
присутна у нашем свакодневном раду. То је прикупљање
грађе за часопис. Ово је и даље мукотрпан посао, како
очигледно и приличи нашем менталитету и односу
према писаној речи и наслеђу.
Али, планинари су упорни и ништа их не може
спречити да се попну на врх. Наш Гласник се развијао
кроз све ове године и верујемо да ће га наши планинарски наследници одржати.
Ево мало статистике кроз развој часописа.
Од првог броја до броја 76 објављене су 1934 странице Гласника.
Од броја 47/48 Гласник излази у колору, са укупно
изашлих 1095 страница.

Објављено је до сада преко 1700 чланака и прилога и
140 докумената, закључака и редакцијских прилога.
За Гласник су писала 382 аутора. До 5 прилога писало је 117 аутора, до 20 прилога писало је 39 аутора,
преко 20 прилога написало је 11 аутора.
Разноврсне теме из планинарства, од рекреације и
спорта, планинарских специјалности, планинарске
етике, литературе и уметности, школовања планинара, организације планинарства, међународне сарадње, биле су плод вредног рада и запажања свих
аутора и наравно чланова Редакцијског одбора и Издавачког савета.
Веома је важно да је број фотографија, илустрација
и графичких прилога који су обогаћивали Гласник, из
броја у број бивао све већи. На пример, од 181 прилога
до броја 10 часописа, број је нарастао на 380 прилога до
часописа број 20. И од броја 60 до 70 број прилога је нарастао са 1925 на 2736 прилога. Укупно је до броја 76
изашло 3110 прилога.
***
(музичка тачка)
Андреј Лукман – у народној
ношњи, ученик Етно - одсека Музичке школе „Мокрањац” , у класи
професора Милоша Николића,
извео је на инструменту кавал две
композиције – Гајтан оро и импровизацију. И ношња и интерпретација на мало познатом инструменту изазвали су велики аплауз
публике, а младом уметнику је такође уручен симболичан поклон.
Чита Тијана Поповић:
Приказ планинарске акције није само пуко набрајање
пређених километара, ни набрајања виђеног.... То је
слика утисака грађена на уметничкој склоности према
природи и свету, слика о самом себи, слика узбуђења
изазваног лепотом, то је и скуп географских података
истовремено...
Чита Никола Угриновић:
„КАРАНФИЛИ
– КУЛЕ НЕБЕСКЕ”

део записа Александра Аце
Дамјановића - Гласник бр.33
„Октобар је месец. Од Бијелог
Поља стижемо возом, а онда
аутобусом до Плава. Пред нама
равна површина Плавског језера,
у коме се огледа Виситор, чије је
врхове безнадежно притисла
магла, па онда крећемо даље
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према Гусињу. После краћег одмора кренули смо ка
Грбаји, у походе Каранфилима. Грбаја, или како неки кажу
Гребаја, је прекрасна алпска долина коју окружују Тројан,
Волушница, Попадија са запада и Везирова брада, Поткаје и Каранфили са истока...
Моћни планински колос Каранфила, иако „откривен”
још пре 40 година, мало је познат планинарима, а представља нешто најлепше што се може видети у овом
нашем поднебљу. Шиљати, зупчасти и сурови врхови
Каранфила уздижу се вертикално готово 1500м изнад
питомих зелених долина Ропојане и Грбаје. Следећег
дана наша екипа креће на успон. Прво петнаестак минута ливадом, а онда нагло скретање улево, узбрдо,
најпре кроз кржљаву букову шуму, а потом још стрмије
преко сипара. Након два сата хода изгрејало је и сунце.
Налазимо се на стрмој ливади званој Крошња на 1800м
висине. Настављамо даље све стрмије до глечерског
цирка , на коме су снежне „крпе”. Око нас - вертикалне
стене, а испред на југу, зупчасти гребен са торњевима
и пирамидама које мештани зову „печурке”...Идемо преко
моренског камења, стрмог сипара и влажне траве и све
постаје помало опасно. После сат и по хода стижемо
до узаног превоја између торњева и пирамида названог
Крошњина врата. Први који су стигли на превој повикаше:”Ево траве и ливаде!”.-..али, када смо изашли, уследило је разочарење. Јесте и трава и ливада, али на
превоју једва да се може сместити троје људи...”
***
Уследио је један свечани тренутак:

У име Редакционог одбора Планинарског гласника
Бранислав Божовић Денис позива планинара из Новог
Сада Александра Ацу Дамјановића и са неколико пригодних реченица изражава захвалност на великом доприносу „Гласнику” бројним текстовима, од којих је објављено
преко 100.
Уз велики аплауз, који је такође био знак захвалности
присутних планинара, Александар Дамјановић је изразио
захвалност прилично дирљивим реченицама. У знак
сећања на овај тренутак, уручен му је пригодан поклон.
***
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Чита Тијана Поповић:
Можда ће се многи запитати кад пре прође оволико
времена, али прође! Поносни смо што нисмо посустали
и одустали иако је понекад било „једва”.
Али, Гласник се може посматрати и из другог угла.
На стазама ће једног дана били неки други занесењаци.
Тада ће, можда, посусталом планинару „Гласник” бити
најлепше штиво о стазама које је препешачио и наћи ће
у њему слике драгих лица .Све ће то једног дана бити
далеко сем у „Гласнику” који је „најсигурнија банка” у којој
се од заборава чувају успомене...
***
У наставку свечаности
планинар Исо Планић,
професор географије,
представио је своју, за
планинарство и географску науку веома вредну
студију под називом „Планински врхови Србије”,
којом су потврђене вредности у планинарском издаваштву.

***
Планинарски савез Србије изражава посебну захвалност за сарадњу Управи Коларчеве задужбине,
као и господину Миленку Тодоровићу и господину
Драгану Вуковићу из Центра за издавачку делатност.

ИЗДАВАЧКИ ПОДВИГ

ИЗДАВАЧКИ ТЕМЕЉИ ЗА 20 ГОДИНА ПЛАНИНАРСКОГ ГЛАСНИКА
Уводно излагање на прослави

Задовољство је било 2004. године бити присутан обележавању 10 година континуираног излажења Планинарског гласника. Био је то догађај за историју планинарства
Србије. Сада је још веће задовољство, када ово наше
чедо издаваштва пуни 20 година.
Кренимо редом. Исто оно што је за планинарски покрет био Јосиф Панчић, са својим одласцима на Копаоник и друге планине Србије, 1850-тих, тако је и претеча
наше планинарске публицистике вероватно био месечни
часопис „Путник“, који је излазио „трошком Игњата
Фукса“ у Новом Саду (тада у Аустријском царству тј. Хабсбуршкој монархији) 1862. године и у чијој програмској поруци је стајало да је циљ овог часописа био „... природа,
а нарочито натурална наука, земља и природопис“.
По оснивању Српског планинског друштва 09. јуна
1901. године, Правила друштва су одобрена од стране
Управе града Београда 30. јуна и штампана исте године
као посебна публикација под називом „Правила Српског
планинског друштва“ на 8 страна и то је први штампани
материјал српских планинара.
После обнове рада, СПД издаје „Правила Српског планинског друштва“ у Београду (штампарија „Доситеј Обрадовић“), 1909. године.
Затим Ужичко планинско друштво штампа у штампарији Сл. Г. Поповића „Правила Ужичког планинског
друштва“ 1910.

Овај списак издаваштва пре Првог светског рата завршава се издањем „Правила Планинске општине“ које
је објавила Планинска општина Вршац 1912. године.
По завршетку Великог рата, прва планинарска публикација је била „Правила Планинске општине“ које је поново објавила Планинска општина Вршац 1918. године.
Српско планинско друштво је 1923. године објавило
значајно дело свог дугогодишњег секретара и прегаоца
српског планинарства проф. Алексе Станојевића „Планина и спорт“ на 13 страна. Исте године је др Радивоје
Симоновић у издању Омладинске матице за Војводину у
Новом Саду објавио књигу „Ђаци планинари“.
После ових издања ређају се „Правила Плaнинског
друштва за Јужну Србију“ (Скопје 1926.), па „Правила
Српског планинског друштва и Друштва за саобраћај
путника“ 1927. и слична издања, а штампају се и неке
друге публикације са планинарском тематиком различитих издавача.
За планинарску картографију значајна је 1931. година
када је друштво „Фрушка Гора“ из Новог Сада објавило
„Планинарску карту Фрушке Горе“ (латиницом) у размери 1:75 000.
Још неколико књига је изашло у наредном периоду, да
би 1938. била покренута ПЛАНИНСКА БИБЛИОТЕКА
СРПСКОГ ПЛАНИНСКОГ ДРУШТВА. Прва свеска је
дело др. Бранимира Гушића (из Загреба) и Бранислава
Церовића „Планинарски водич по Дурмитору“ на 52
стране са 22 илустрације и картом.
Као свеска број 2 објављене се „НАШЕ ПЛАНИНЕ –
Летњи алманах Српског планинског друштва 1939“ у
Београду. Исте године је штампана и свеска бр. 3 „Означавање планинских стаза и путева“ инж. Ратимира Стефановића.
Други број часописа „НАШЕ ПЛАНИНЕ – Зимски алманах Српског планинског и туристичког друштва за
1939 / 1940” у Београду је штампан 1939. на 60 страна.
СПД је 1940. као свеску број 4 објавила „Прегледну
карту Копаоника“ Бранислава Церовића, гребенску
карту Равног Копаоника са уцртаним скијашким стазама
(R 1:50.000).
А предратна периодика се завршава следећим бројем
„НАШЕ ПЛАНИНЕ – Летњи алманах Српског планинског друштва за 1940 годину“.
После Другог светског рата, прво издање планинарског
садржаја је дело Милорада Милошевића Бревинца
„Нашим планинарима“ које је објавило Издавачко предузеће ФИСАЈ-а „Фискултура и спорт“ 1949. године.
Прву књигу коју је објавио Планинарски савез Србије
била је „Приручник за излете и логоровање“ 1949. године. По узору на НАШЕ ПЛАНИНЕ, али са другим називом, ПСС је објавио „Годишњак Планинарског савеза
Србије за 1950. годину“ у 3.000 примерака.
Током 1950. и 1951. године у оквиру „Стручне библиотеке ПСС“ објављено је 5 свезака стручне планинарске литературe.
Планинарски гласник бр 77/2014
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Поводом 50 година институционализованог планинарења у Србији, ПСС је објавио „Планинарство Србије
1901 – 1951.“ Затим следе бројне публикације, како ПСС,
тако и појединаца и друштава у вези са планинарском тематиком.. Више не постоји неки систем или библиотека и
књиге се објављују према личним афинитетима, потребама времена, преводе се значајна издања страних
аутора и полако нараста издаваштво.
Класична периодика започиње издавањем часописа
„КРОЗ ПЛАНИНЕ Часопис за планинарство и алпинизам Србије“ . На корицама пише да је штампан децембра 1952. године. Постоји вероватноћа да је то
штампарска грешка, тј. вероватно 1951. година и то би
требало проверити кроз записнике са УО ПСС. Судбина
овог часописа је била нередовност издавања, па је тако
прве године објављено 5 свезака (са једним двобројем),
1953. су издата само два броја. Наступа прекид до 1957.
када је издато 3 броја и тако редом све до 1962. када је
објављен последњи 21. број. Дакле, за 10 година излажења часопис КРОЗ ПЛАНИНЕ је имао 21 број са 3
двоброја, а за исти период Планинарског гласника (10 година) издато је 40 бројева са исто тако 3 двоброја.
Опет настаје време када је периодика замрла и то за
дужи период, на жалост. Објављују се појединачне моно-

УТИСЦИ СА ЈЕДНЕ
ПРОСЛАВЕ
Одазвала сам се позиву пријатељице планинарке, па
сам тако присуствовала прослави којом је Планинарски
савез Србије, у Коларчевој задужбини, обележио 20 година од објављивања првог броја „Планинарског гласника”...
Организатори ове свечаности осмислили су програм
који је био на академској висини. Учесници су говорили о
првим почецима једне заиста импресивне замисли – да
планинари добију свој часопис и то управо у тешким тренуцим беспарице, када је цела Србија била економски
угрожена и када се такав пионирски подухват чинио немогућим. Но, ентузијазам, велики рад и упорност сарадника, као и донације малих предузетника, помогли су да
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графије друштава, много мање издања ПСС, а у потоњем
периоду и сама активност Савеза пада. И као што то
обично бива, после кише долази сунце, појединци су скупили снагу да се окупе и започну по ко зна који пут обнову
и развој планинарства у Србији, а у томе је и издавање
часописа са новим именом имало своју функцију и своје
хероје. Али о овоме нешто касније ће говорити они који
су у томе учествовали. Сада само констатујемо да је маја
1994. године покренут ПЛАНИНАРСКИ ГЛАСНИК и ево
га пред нама већ 20 година. Мукотрпан рад на њему, али
и жеља вођства ПСС да помогне издавање и оних публикација која не штампа само Савез већ и појединци и
друштва, усмерили су пажњу на формирање ИЗДАВАЧКОГ САВЕТА, једног од радних тела Савеза.
Но оставимо сада Издавачки савет по страни и вратимо се нашем данашњем рођенданцу. Пред нама је лепа
годишњица, обележавамо 20 ГОДИНА НЕПРЕКИДНОГ
ИЗЛАЖЕЊА ПЛАНИНАРСКОГ ГЛАСНИКА. Честитајмо
му рођендан и пожелимо дуг живот и већу читаност, много
квалитених чланака и важних вести које ће нам саопштити
као што то и доликује свим гласницима света кроз историју до дана данашњег.
Борис М. Мићић, председник ПСС
изађе први број, мада се није могло ни наслутити да ли
ће часопис заживети и потрајати на дужи рок.
Данас сам импресионирана оним што сам чула, а о
чему ништа нисам знала....
Излагања учесника била су занимљива, а праћена су
слајдовима који су употпунили читаву причу. Планинари
су очито захвални за сваку помоћ у издавању „Гласника”
и за сваки прилог којим је неко обогатио садржај листа.
Тако је, као уважени гост, позван планинар из Новог
Сада, коме су упућене честитке и захвалност, а уручен
му је и симболични поклон за свесрдну сарадњу –
објавио је преко 100 текстова којима је часопис обогатио
и допринео његовој не само информативној, него и литерарној вредности.
Пријатно изненађење било је присуство младих учесника – студената Музичке школе и Факултета драмских
уметности. Обрадовали су нас и отпевали једну руску и
једну стару песму са југа Србије. Изванредни гласови пружили су нам право уживање, а млади уметник у народној
ношњи је, на мени непознатом инструменту, свирао народну музику...Двоје студената Факултета драмских уметности читали су текстове, који су садржајем обогатили и
освежили излагања учесника - носилаца целог програма.
Било је пријатно међу планинарима, иза којих су године и планинарења и живота, видети та млада лица, као
да иза свега стоји порука изречена стихом великог песника „Где ја стадох – ти продужи....”
Са жељом да „Гласник „ траје, честитам овај значајни
јубилеј.
Соња Чолник из Београда

ЕСЕЈ О ПЛАНИНАРСКОЈ ЕТИЦИ

ПУТ ЗА БОГОВЕ
ДОБАР ПАРТНЕР У ПЛАНИНИ

Гледам у свој ручни сат и гле чуда - сунце у њему..!.
Подне је.
Посматрам ознојену испружену руку и сат који слободно клизи готово до лакта. Савијам руку према телу и
сам себи у тишини признајем да сам загризао велики залогај.
Готово сам очајан.
И у таквом стању подижем поглед и гледам планину
испред себе уверавајући себе да можда ипак могу.
Корак по корак померам уломљено тело ка сунцу. Гравитација и умор вуку ме надоле...
Ипак корачам нагоре, супротно својим резонима и измученом телу.... .
Чудо! Покрећем се ка неосвојеном.
Никада нисам био на чаробних три хиљаде метара.
Ваљда је то мотив који покреће моје тело према врху.
И ја идем...
Крећем се...
Борим се...
Желим да победим себе и тај чаробни врх истовремено.
Воду из боце у секунди претварам у зној.
Разговарам сам са собом.
Покушавам да натерам тело да промени правац, да се
уразумим, да се препознам и спустим...
Не иде!
И поново се крећем...
Опет је све овде између мене и мене и поново бих и
горе и доле.
Знојим се. Пијем воду, још једном гледам „Лонжин” на
руци.
Казаљка се померила за скоро шездесет минута од малопре.
Како њој то лако иде!
Она кружи и када спавам, и када идем горе, и када бих
доле...
Подне је прошло, а сунце је и даље у зениту.
Ништа се не помера осим мене. Осврћем се и видим
долину. Далеку долину.
Кораци су ми све краћи, а зној све обилнији.
Партнер ме стиже и као да ми нешто тихо говори док
ме на уској стази претиче за корак, два.
Сада разумем да ми говори да скратим корак, да пијем
чешће, али мање и да правим мање паузе.
Ранац ми је отежао.
Избацио бих нешто из њега, па нека бар то иде до долине.
Али шта ? Шта да бацим да га олакшам, како да знам
да ми баш то неће затребати?

Сада ме и гојзерице стежу.
Имам утисак да ми клапарају око прстију, а знам да
сам их добро затегао.
Почињем да бројим. Бројим и одбројавам кораке.
Десети, двадесети, ко зна по који пут бројим испочетка.
Двадесет корака, па застанем... Сањам долину... Привиђају ми се лепоте Магреба.
Гледам те замишљене слике и не могу да верујем да
нисам сломио и спустио самог себе.
Поново бројим.
Чини ми се да сам се забројао, па застајем прекоредно.
А можда се нисам забројао.
Ипак, ако сам пребацио норму, а нисам застао на двадесет, ко зна?!.
Морао бих да поштујем и принцип и себе.
И опет отпочетка...
Један, два, три и видим да лева нога прави већи корак
од десне. Можда је због жуљања, али ја више не знам која
ме више жуља.
Ко ће га знати ?!
Бришем све одбројано, изједначујем кораке и отпочетка бројим поново.
Партнер.
Ех тај партнер, као да сам привезан за њега. Он ми и
даље тихо дроби како ја то могу и да је циљ близу. Чак
веома близу.
" Колико ?", питам га нервозним тоном, битно различитим од његовог меког сугестивног гласа.
"Мало, мало, Батице. Ево иза оне громаде, таман тамо
горе испод сунца, тамо је један кланац и кад стигнемо
тамо - на коњу смо."
"Ком коњу ?. Хоћу дом! Дом хоћу, зграду! Хоћу објекат
- не коња!".
"Мора, Батице, да је ту. Нелогично би било да није ту.
Све планине су различите, али су по томе исте. Да, сасвим сигурно да је тамо негде горе на лепом месту тај наш
дом".
Опет сам се забројао и ко зна докле сам бројао убеђујући се са њим да нас горе чека дом.
" А шта ако омашимо дом ? Немаш и не гледаш карту.
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Идеш напамет и ко зна куда ме водиш".
"Гледам, Батице, и у карту и у маркацију и сигурно те
водим. Ништа не брини. Много смо добри".
Нуди ми сву светску помоћ. У ствари, он ми стално
нешто нуди. Храбри ме, бодри, увесељава и тумачи моје
беспризорно понашање.
" Видиш, Батице, да ти кажем... Свима је тешко, сви су
цркли, сви су преморени, бољи си од многих и уверићеш
се да ти и ја боље газимо од осталих. Ми, Батице, имамо
систем - мали кораци, притегнут ранац, мали гутљај воде
и мали залогај бонжите или чоколаде. Ево ти мало чоколадице, Батице, она враћа снагу, много је добра."
"Нећу."
" А зашто нећеш, Батице, само мало пробај."
"Добро, дај мало". Пружам отромбољену руку и узимам чоколадицу док гледам партнера и дивим му се. Али
то нећу да покажем. Он је „фаца” и сви га уважавају и кад
је већ такав нека ме шлепује уз ову громаду од планине.
Опет га чујем.
"Ајде, Батице, само полако, никуда не журимо, имамо
времена колико хоћемо, остало је још око сат времена, а
ми то можемо да развучемо на два сата, па и на више ако
нам се хоће.. Хоћеш залогај бонжите, Батице, и мали гутљај воде, али пази - рекли смо само мали гутљај воде.
Знаш, Батице, рекли смо, немој да се понављамо, ми смо
систем, а то је снага, непоколебљива снага, енергија и
воља који нас воде ка боговима."
Стварно му се дивим. Гледам га и у својој муци покушавам да разумем ту натпросечну људину. Из те нејаке
људске конституције избија моћ да се може и што се не
може.

смешка се док ме испод ока гледа и вуче ка победи.
Није личан, није сујетан и знам да зна да ме је добио.
Седим на клупи испред дома, испод табле на којој
пише : " ДОМ НА АТЛАСУ 3207 мнм".
Он седи на неком јастучету преко пута мене прекрштених ногу, ћути и гледа кроз мене. Гледа, мислим, ко
зна где и ко зна куда.
" Добри смо, Батице... Добар смо пар, прави планинарски тандем, поједосмо планину. Бербери је берберишу, а ми је ошишасмо. Још у долини сам видео да ти
можеш и било ми је драго да се упарисмо и делујеш ми,
Батице, свеже као да ти је жао што нема даље."
Ћутим, гледам га и закључујем да је изузетно паметан.
Само такви корачају на „кликерашкој” основи.
Високо, далеко изнад његове главе је сунце. Нисмо му
се
примакли.
Није ни план ни циљ, али смо на врху заТО ЈЕ ПАРТНЕР....
падне Африке у прелепом Мароку, небу Магреба.
Вече се спушта над планинарским домом, док мир и
Мој партнер, али и ја сам његов партнер. Шта сам сада
спокој прекидају гласови и вика Бербера као и рикање
хтео да кажем ?
преморених мула.
Улива ми снагу и своју моћ коју делим са њим.
Савладао сам себе и шта рећи.?!
Опет се крећемо, мислим да боље грабимо. Не бројим
кораке. Идемо. Идемо горе међу богове без освртања
Предраг Бата Милошевић, ПК „Победа” Београд
према долини.
Стижемо групу преморених и ојађених. Мој партнер покушава да нађе праве речи подршке и за њих, а ја их са
своје висине питам шта им је...
Док седе и леже развучени по стенама, ја им са висине
дрско дајем упутства: " Не лочите воду, него мало по
мало, гутљај по гутљај, двадесет корачића па пауза и не
излежавајте се по стенама, само се кратко одмарајте да
се мишићи не охладе, а лигаменти не утегну."
Партнер ме гледа и предлаже да кренемо.
" Колега, идемо и они ће за нама, добри су то планинари", допуњује своје добронамерне, топле смирујуће
речи.
Гледам за њим, одмакао ми је неколико корака. Преко
његовог рамена уочавам кров дома. Усмеравамо се ка
њему.
Сад већ нешто и причамо док ходамо. Он, мој партнер,
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некад на уском делу стазе настане застој због неког ко
стоји и прави снимке као да је сам на њој.
Да ово напишем, решила сам прошлог августа на
Триглаву, када мој колега Никола, са фотоапаратом у руци
и погледом у даљине, није приметио мокро стабло на које
је стао.
Какав он зна да буде, добро је и прошао. Срећа је била
што су у групи била два ветеринара и један лекар који су
му имобилисали поломљену ногу и што је Горска служба
спасавања Словеније брзо интервенисала и хеликоптером га превезла у болницу. Ми смо наставили и успешно
завршили акцију, али доживљај није био потпун, јер свима
нам је у мислима био Никола. Никола се опоравио и недавно се вратио планинарењу, али је лекцију научио, а и
ми смо. Желим да ово буде лекција и за друге планинаре.

Ходајући са ранцем на леђима, пружа нам се прилика да упознамо пределе које други не могу ни да замисле. Свако од нас пожели да заувек сачува слике које
промичу поред њега. Фотографија за успомену, са врха
планине, је саставни део сваке планинарске туре.
Фотографија као документ, или као уметничко
дело присутна је у свакодневном животу. Многи успешни
фотографи су баш планинари. Природа представља неисцрпно надахнуће и изазов за сваког ко има прилику да
је упозна као планинар.
Појава дигиталних фотоапарата и мобилних телефона омогућила је да овај, донедавно скуп хоби, постане свима приступачан. Фото-техника постаје саставни
Планинари - фотографи, ходајте и даље са фотоападео опреме планинара и сви постају фотографи. Управо
ратом, али мислите на себе и друге. Не можете на фототу се јављају проблеми.
Често чекамо некога на стази, а он „шкљоца” фо- графији понети тренутак, али можете у срцу и свом
тоапаратом и направи неколико стотина снимака током сећању.
туре, не обраћајући пажњу на то што га сви чекају. Често
Рада Вукосављевић,
можемо видети некога како се наднео над провалију, или
заљубљеник у планину и фотографију
се измиче корак назад, да би „ухватио” бољи кадар. По-

Горе: Борис Левај - МУЧАЊ
Доле: Јанковић Душко - ОЗАЉ 1

Горе: Јанковић Душко - ОЗАЉ 2
Доле: Лазић Зоран - Триглав
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Маја Миладиновић, Ниш - Румунија

Мирослав Богдановић - Грза

Никола Бокан - Трем

Рада Вукосављевић - Ацо

Рада Вукосављевић - Карпати

Радојевић Катарина - Кавказ
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САСТАНАК БАЛКАНСКЕ
ПЛАНИНАРСКЕ УНИЈЕ
НА МЉЕТУ
На лепом и зеленом острву Мљет у месту Помена , у
срцу националног парка, од 30.маја до 1. јуна 2014. одржано је 15. заседање Балканске планинарске уније. На састанку су учествовали представници свих десет
националних планинарских савеза Балкана. По први пут
оваквом скупу присуствовало је свих десет председника
националних планинарских савеза. Осим њих у раду су
учестовали председник Италијанског алпинистичког
клуба (CAI) и председница Европске пешачке федерације
(ERA). Представници ПСС били су Борис Мићић, Драгослав Гогић и Мирко Детичек.
У уводном делу састанка уз тринаестоминутни филм
приказан је историјат, резултати и данашња организација

Хрватског планинарског савеза са освртом на јубилеј140.година хрватског планинарства . Уз то, наглашена
је вредност јадранске обале и планинског залеђа а посебно хрватских острва у планинарству и развоју туризма
с освртом на планиране деонице пешачко гпута Е-12 по
тим подручјима. То је био и један од разлога зашто је седница БМУ-а по по први пут одржана на неком острву.
У званичном делу састанка доминирале су теме из домена рада БМУ И то:
-извештај са симпозијума у Фојници 2013. са темом
”Положај планинарских домова у земљама Балкана и утицај домова на развој планинарства и туризма”.
- извештај Македонског савеза о току припрема експедиције БМУ на Елбрус од 01 до 08 јула 2014.
- дата је подршка пројекту „Десет највиших врхова
Балкана „земаља чланица БМУ, који припрема Бугарска.
- Планинарски домови земаља БМУ (Словенија), на
Google мапи је добрим делом завршен (Словенија,
Хрватска и друге земље већ се налазе на Google-мапи).
Србија је у обавези да у року од два месеца достави податке о домовима. У овај пројекат укључује се Италија са
својим домовима а тенденција је да на Google-мапи буду
и планинарски домови Европе.
-пројекат такмичења Балкана у планинарској оријентацији (ПЗС И ПСС) је у току израде . До наредног састанка током 2014. очекује се завршетак Правилника о
планинарским оријентационим такмичењима, а прво такмичење током 2015.године.
-Турска федерација представила је пројекат БМУ експедиције – Зимски успон на Арарат 2015. Следи распис.
-Балкански камп младих одржава се у Македонији на
Белици од 20.до24. аугуста 2014. Учествују националне
делегације младих од три члана старости од 18 до 21 године. Национални савези сносе трошкове пута до Скопља
и назад, а остале трошкове сноси федерација Македоније( трошкови даљег транспорта, смештаја, исхране ,
обилазака, обуке итд ). Следи распис.
-Симпозијум “Атрактивност планина у развоју туризма” је наставак
ранијих симпозијума. Одржаће се у
Коњицу 24 – 25. октобра 2014. у
организацији БиХ.Од домаћина је
предложено да се у том термину
дан раније или касније одржи
јесења конференција БМУ, јер су
учесници симпозијума углавном
чланови делегација земаља БМУ.
Током састанка на Мљету одржано је много корисних неформалних разговора, размене искустава
као и договора између појединих
савеза.
Љубазни домаћини су показали
део богате туристичко-планинарске
понуде острва Мљет. Пешачили
Планинарски гласник бр 77/2014
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смо кроз дивну борову шуму, затим обалом Великог и
Малог језера, чамцем се одвезли до острвца Св. Марија
у Великом језеру, разгледали бенедиктински манастир, а
потом у ресторану манастира имали заједнички ручак .
После ручка, председници свих савеза извршили су успон
до видиковца на врху Монтокуц 253м, чиме је симболички
обележено пешачење и идеја заједничког деловања чланица БМУ.
Сви учесници састанка изразили су похвале за организацију састанка,те били одушевљени природом и могућностима које планинарима пружа острво Мљет.
Договорено је да се наредни састанак БМУ одржи у Коњицу (БиХ) 24. Октобра 2014.,
Последњег дана, срдачно смо смо се растали ,али
како смо сви журили на трајект , десило се да смо се поново окупили на трајекту и наставили дружење.
Београд, јуна 2014.
Припремио Мирко Детичек,
секретар БМУ

17. БАЛКАНСКИ СУСРЕТИ ПЛАНИНАРСКИХ ДРУШТАВА БАЛКАНА У
ОВЧАР БАЊИ ОД 20 ДО 22. 06.
2014.
Домаћин сусрета је био ПК „Железничар“ из Београда,
а место одржавања сусрета је било у планинарском дому
„Богољуб Ћурић“у Овчар Бањи. Највећи број позваних
друштава се одазвао,тако да је било присутно 14
делегација са простора Балкана, са укупно 130 чланова.
Петак, 20. јун је дан окупљнња учесника. Сви који су
стигли окупили су се на вечери и провеселили се уз
музику.
Субота, 21. јун. Јутро је освануло ведро. Литице
Каблара које се вртоглаво спуштају ка Морави, обасјане
сунцем... Преко пута Мораве у сенци, тамне шуме на

Фото: Ф. Шарки
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падинама Овчара. Слика тренутне нестварне лепоте,
какву свако може да пожели. У том моменту заборавили
смо да је пре само петнаестак дана после катастрофалних падавина, река Морава збрисала терасу,
башту и ресторан поред обале, где управо стојимо.
Изузетним трудом домаћина дома све је оспособљено и
доведено у боље и лепше стање него пре поплаве.
У краћој церемонији свечаног отварања у суботу ујутро
учествовали су представници самоуправе општине
Чачак, туристичке организације Чачка и домаћини
сусрета. Сусрет је званично отворио председник ПСС-а
Борис Мићић .
После тога одржан је планинарски део сусрета, који се
одвијао на две одвојене стазе са успоном на врх Каблара
и једне стазе уз Западну Мораву са посетом
манастирима.
У овим активностима укупно је учествовало 26
планинарских делегација са више од 200 учесника.
После повратка са успона сви они који нису до тада
били на врху изјавили су да је клисура, усечена између
планина Овчар и Каблар, предео изузетне лепоте. Поглед
на меандре Западне Мораве у Овчарско-кабларској
клисури спада у нешто најлепше што су до тада видели.
Они који су обилазили манастире из 14. века, своје
утиске пренели су осталима.
Поподне су учесници у ресторану „Морава“ имали
заједнички ручак. За расположење се побринуло КУД
„Парменци“ из Парменаца, који је приказао игре и песме
из околине Чачка.
Непосредно пре свечане вечере одржан је састанак
вођа планинарских делегација на коме је оцењено да је
за сусрет изабран изванредан природни амбијент, да је
организација сусрета изведена на највишем нивоу. За
домаћина наредних сусрета у 2015. години једногласно
је усвојена пријава ПК „Љуботен“ из Тетова.
Свечана вечера, као што је то била пракса до сада, уз
добро јело садржала је свечано и званично представљање учесника којима су додељена споменобележја. Вечера је била праћена забавним програмом
два културно-уметничка друштва, од којих једно са
оркестром трубача из Гуче, што је посебно разгалило
присутне. Уз разноврсну музику и кола из разних крајева
Балкана, остало се до дубоко у ноћ.
У недељу, 22. јуна, на стени у близини планинарског
дома, одржана је показна вежба из алпинизма, у којој је
планинар са хендикепом показао да и те особе могу
успешно да се баве екстремним спортом.
Планирана вожња катамараном меандрима Западне
Мораве морала је бити отказана због набујале реке.
Уместо тога, одржано је кратко дружење у ресторану
уз неколико врста гибаница и специјалитета овога краја.
Након тога уследило је затварање 17. балканских
сусрета и испраћај планинарских делегација.
Детичек Мирко,
ПК „Железничар“ Београд

ВЕСТИ СА АКЦИЈА

ИЗВЕШТАЈ СА ПЕЊАЛИШТА
КАЛИМНОС У ГРЧКОЈ

ОДРЖАНЕ РЕПУБЛИЧКЕ
ПЛАНИНАРСКЕ АКЦИЈЕ

У оквиру планираних такмичарских акција Комисије за
спортско пењање за 2014. годину „Посета пењалиштима
у земљи и иностранству у периоду јануар-децембар”, а у
складу са годишњим плановима пењачких активности
Спортско пењачког клуба „Вертикал” из Београда, наши
пењачи/такмичари Михајло Јовановић и Јелена Јаковљевић су у периоду од 17. фебруара да 02. марта 2014.
године боравили у познатом пењалишту Калимнос (Kalymnos) у Грчкој.
На овој акцији, свој најбољи резултат Михајло Јовановић је остварио 01. марта када је испењао смер „Nirvana”
на сектору North cape težine 7c fr. ( 9 uiaa), a Јелена
Јаковљевић такође 01. марта када је испењала смер „Helios” на сектору North cape тежине 8a fr. (9+/10 UIAA)

У реализацији Програма акција Планинарског савеза
Србије, у периоду од јануара до јуна 2014. године, изведено је осам Републичких акција. Наглашавамо да су неке
акције одлагане и одржане у другим терминима због елементарних непогода и поплава које су задесиле Србију у
месецу мају. Акције су одложене на препоруку Министарства омладине и спорта због ванредне ситуације.
У активностима пружања помоћи и спасавања поплављених подручја били су укључени бројни планинарски клубови и друштва, као и Горска служба спасавања.
Изведене су следеће акције:
1. 30. Божићни успон на Ртањ, 11.01.2014.у организацији ОПСД „Драган Радосављевић” из Зајечара. На акцији је било 1200 учесника.
2. 7. Светосавски поход на Јухор 25.01.2014. у организацији ПСК „Јухор” из Јагодине. Учествовало 379 планинара.
3. 18. зимски успон на Трем, 01.03.201. у организацији ПК „Железничар” из Ниша . Учествовало 956 планинара.
4. Пролећни дан планинара, Гледићке планине
12.04.2014. у организацији ПСД „Љуктен” из Трстеника.
Учествовало 552 планинара.
5. 11. Поход Карађорђевим стопама, 26.04.2014. у
организацији ПК „Врбица” из Велике Плане уз учешће 380
планинара.
6. 37. Фрушкогорски планинарски маратон 26. и
27.04.2014. у организацији ПСД „Железничар” из Новог
Сада . Учествовало 519 планинара уз више хиљада осталих учесника
7. Сусрет планинара на Буковику 31.05.2014. у организацији ПК „ФРА” из Чачка. Учествовало 315 планинара.
8. Дани јоргована на Тупижници, 21 06.2014. у организацији ПК „Шиљак” из Бољевца.Учествовало 216 планинара.
Напомена: Републичка акција „Нарцису у походе” , планирана за 18.05.2014. није одржана због поплава.

Марко Ћирковић

Канцеларија ПСС
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МЕЂУНАРОДНА СОЛИДАРНОСТ
ВЕСТИ ИЗ НЕПАЛА

ТРАГЕДИЈА НА ХИМАЛАЈИМА
У близини базног кампа за Монт Еверест 18. априла
2014. од лавине је погинуло 16 непалских водича. До 20.
априла пронађено је 13 тела, а преостала три тела нису
пронађена због лошег времена и опасности нових жртава.
Водичи су погинули док су постављали фиксну ужад за
овогодишњу сезону за успон преко Јужног седла.
Поједини водичи Шерпе су били љути на Владу Непала
због недовољне понуде за компензацију породицама
жртава. Водичи су изразили оштар протест 22. априла и
објавили да неће радити у сезони 2014. у знак поштовања
према жртвама.
Већина настрадалих Шерпа су врло искусни водичи и
њихов губитак ће се сигурно осетити у наредном периоду
и одразити на квалитет и безбедност будућих експедиција.
По једном успону, вођа шерпаса зарађује 125 долара.
Између 350 и 450 вођа у Хималајима, од којих су већина
из племена Шерпа, раде у једној пењачкој сезони. Вођа
може да заради годишње до 5000 долара, а просечна годишња плата у Непалу износи око 700 долара.
***
Секретаријат Непалског планинарског савеза (NMA),
заказао је 5. маја 2014. заједничку конференцију за
штампу на тему објављивања иницијативе за донирање
и установљавање нове фондације за породице погинулих
и несталих пењача у лавини на Евересту 18. априла 2014.
Непалски планинарски савез и „Акција седам врхова
за одрживо друштво”, организовали су заједничку конференцију за штампу, да би објавили и послали позив за донације и установљавање нове фондације за породице
погинулих и несталих планинара. Фондација ће бити коришћена за децу пењача који су страдали у лавини на
Евересту 18. априла 2014. као и за несреће које се могу
догодити и на осталим непалским планинама. Конференцији су председавали Анг Тшеринг Шерпа, председник
НМА и Санта Бир Лама, први подпредседник НМА.
Јапански планинар Кен Ногучи, председник „Акције
седам врхова за одрживо друштво” , (Seven Summits Action for Sustainable Society - SSASS) био је такође присутан и обавезао се да донира 100.000 америчких долара,
како би помогао школовање деце погинулих Шерпа, и подржао фонд за помоћ и спасавање у случајевима који се
могу десити у будућности.
Маду Судан Бурлакоти, заједнички секретар и начелник Одељења за туристичку индустрију, Министарства
културе туризма и цивилне авијације, рекао је да је трагедија 18. априла све нас потресла. Он је означио Сагармату (Национални парк у источном делу Непала) као
природано ризичан, али да ми морамо да будемо
опрезни. Он је рекао да су Кен Ногучи и остали планинари
који су се вратили са експедиција најбољи експерти за
идентификовање ризика и предлоге мера сигурности које
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треба предузети. Информације могу да помогну Влади да
предузме неопходне кораке и учини планинарење сигурнијим и поузданијим. Он је такође обавестио скуп да је
Влада поверила НМА средства са циљем да помогну породицама погинулих пењача и да обезбеде школовање
њихове деце. Изјавио је да ће влада наставити да помаже
у овом смеру. У име Владе, захвалио је Кену Ногучију на
његовој финансијској помоћи. Он је такође позвао медије
да буду одговорни у извештавању.
Јанкила Шерпа, начелник-саветник НМА и бивши
државни министар за културу, туризам и цивилну
авијацију је рекао да је несрећа на Сагармати била тужан
догађај који ће утицати на туризам целог Непала. Она је
рекла да финансијска помоћ и осигурање морају бити
адекватни за породице унесрећених пењача, као и да
буду што бржа и прикладнија. Такође је ургирала за дугорочну стратегију, која би деловала у оваквим инцидентима. Она је такође апеловала на националне и
међународне медије да позитивно извештавају о овом догађају.
Кен Ногучи је, схвативши величину ове трагедије,
поред донације од 100.000 долара, такође изразио слагање са системом компензације за породице чланова
Шерпа које су претрпели трагедију. Кен Ногучи је још 2002.
основао „Шерпа – фонд” који је подржавао децу Шерпаса
који су доживели несреће или трагедије за време планинарења по Хималајима, у облику подршке за школовање
и хранарину.
Председник НМА Санг Тшеринг Шерпа као председавајући састанка, захвалио је на присуству свима, укључујући и чланове породица настрадалих пењача. Такође је
захвалио Кену Ногучију за његовој иницијативи и жељи да
подржи породице унесрећених пењача, као и на великодушној донацији. Председни НМА је такође информисао
да је НМА већ одлучила да оснује централни фонд у који
ће се примати донације из целог света. Рекао је да ће
НМА додати извесну суму у централни фонд.
Приредили:
БММ и ББ

ВЕСТИ ИЗ УИАА

ВЕСТИ ИЗ УИАА
ДОБАР ПРИМЕР
ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ

СИГУРНОСНИ
СТАНДАРДИ УИАА
ЗА ОПРЕМУ

Немачки планинарски савез (ДАВ) тражи волонтере
који би учествовали у кампањи садње дрвећа, како би се
Комисија за превентиву и безбедност у
сачувале шуме по планинама Баварских Алпа.
планинама ПСС објављује сигурносне
Летњи програм је део 30-годишње заштите планинских стандарде и препоруке за опрему, које је усвојила
шума, коју је ДАВ организовао у сарадњи са Баварском УИАА.
државном администрацијом за шуме, као и са шумском
УИАА 101 Ужад - (октобар 2013.)
администрацијом Баварске.
УИАА 102 Помоћни каблови
Седмице за радне акције трају од 22. јуна до 10.
(Accessory cord) - (2013.)
октобра 2014. и означавају помоћ заштити шумских
УИАА 103 Траке (Tape) – (март 2013.)
падина. Без заштите - одрони, клизишта и снегови имају
УИАА 104 Омче (Slings) – (март 2013.)
слободан пут низ планине.
УИАА 105 Алпинистички комплети
Маркус Хилдебранд , експерт за шуме из одељења
(Harnesses) – (мај 2014.)
за управу заштите шума Баварске, изјавио је да су садње
УИАА 106 Шлемови (Helmets) – (март 2013.)
шума од виталног значаја, јер многа стабла која су
УИАА 107 Статичка ужад
забележена у Баварским алпима су стара и ако их не
(Low stretch ropes) – (март 2013.)
заменимо новим садницама, онда се шуме проређују и
УИАА 121 Карабинери (Connectors/Karabiners)
постају неквалитетне и сиромашне дрвенастом
УИАА 122 Питони (Pitons) – (март 2013.)
вегетацијом.
- a peg or spike driven into a rock or crack
„Без заштите шума у Алпима огромне површине
to support a climber or a rope
постале би ненасељене!“ - рекао је Јерг Рукригел,
УИАА 123 Сидра за стену
руководилац одељења „Природа и заштита околине“ у
(Rock anchor) – (март 2013.)
ДАВ.
УИАА 124 Клинови (Chocks) – (март 2013.)
Волонтери као Рут Аугустин и Максимилијан Штадлер,
- a wedge or block placed against a wheel
већ су засадили 11.000 белих јела, смрека, букви и
or rounded object, to prevent it from moving
осталог дрвећа. Притом су обновили и 8.000 пешачких
ИЛИ a fitting with a gap at the top,
стаза.. Беле јеле су врло значајне, делимично и због тога
through which a rope or line is run.
што побољшавају мешање и здравље локалних шума.
УИАА 125 Фрикциона сидра
Волонтер Штадлер сврстао је себе као део овог
(Frictional anchors) – (март 2013.)
пројекта. Када сади или обнавља планинске шуме, он
УИАА 126 Стеге за ужад (Rope clamps) – (март 2013.)
мисли на завештање које може да остави иза себе, за
УИАА 127 Котури (Pulleys) – (март 2013.)
своју унучад. „Ја желим да шуме буду тамо за следећу
- a wheel with a grooved rim around which
генерацију и за оне који долазе после њих.“ - рекао је
a cord passes. It acts to change the direc
Штадлер док држи малу белу јелу у рукама. „ Осећам се
tion of a force applied to the cord and is
кривим што је моја генерација толико тога уништила.“
chiefly used (typically in combination)
Овај Програм је већ освојио неколико награда којима
to raise heavy weights.
је препознат рад волонтера, укључујући и две награде:
УИАА 128 Системи за апсорбовање енергије
Награда за заштиту околине за акције великог
(Energz absorbing systems – SYS)
пошумљавања (1995.) и Награда за заштиту алпских
– (март 2013.)
шума (2007.).
УИАА 129 Уређаји за заустављање
Регионална железничка компанија Баварске (ДБ)
(Breaking devices) – (март 2013.)
помаже програм нудећи бесплатне карте за волонтере
УИАА 151 Сидра за лед (Ice anchor) – (март 2013.)
унутар Баварске.
УИАА 152 Алати за лед (Ice tool) – (март 2013.)
За учешће у кампањи садње није потребно да будете
УИАА 153 Дерезе (Crampons) – (март 2013.)
члан Немачког планинарског савеза (ДАВ) . Све што вам
УИАА 154 Сидра за снег (Snow anchors)
је потребно је да сте безбедно одевени и имате добру
– (март 2013.)
обућу. Минимална старост је 18 година.За пријаве и више
информација можете писати на: natur@alpenverein.de
УИАА упозорава да следеће фирме (марке) можда
користе УИАА име и /или лого са сигурносном
Превод из последњег броја Билтена УИАА ознаком без ауторизације од стране УИАА.
(Newsletter UIAA) – 2014.25.05.
FRENDO (Француска) обележава са УИАА логотипом
на свом вебсајту и тражи УИАА сертификацију за своју
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ужад, карабинере, уређај за извлачење (quick draws), via
ferratаe, алпинстичке комплете. FRENDO нема право да
користи лого за сигурносну опрему и нема УИАА
сертификат за било коју опрему. УИАА упозорава да та
опрема можда не задовољава УИАА стандарде
сигурности.
Горње упозорење је од јула 2012.
Недавна упозорења на опрез:Фебруар 2013. –
Опозивање Via ferrata сетова – Други талас опозива via
ferrata сетова инициран је пре шест месеци после знатног

броја недостатака који су нађени на многима од њих.
Септембар 2013. – УПОЗОРЕЊЕ!
- Via ferrata сетови – УИАА објављује опште
упозорење корисницима Via ferrata сетова да провере веб
сајтове произвођача како би сагледали да ли је сет који
користе сигуран. Испитивања су показала да је јачина
кратког конопца (прусика) драматично ослабљена после
интензивне употребе не само због специфичне
конструкције, већ и због коришћеног материјала.
Више детаља о горњим подацима погледати на
вебсајту УИАА www.theuiaa.org

„AC – НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ” - СТАМЕНО КАО ПЛАНИНА
„АС – неживотно осигурање Србије” активно учествује у развоју пројеката из области спорта,
културе и образовања.
Планине пружају задовољство свакоме ко на њима борави. У планину иду људи различитог старосног 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
сигурности 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 подржавању 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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