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У години 2014. у мрежи разноврсних активности 
којима се планинарска друштва и планинари баве 
посебно се издвајају акције које су обележиле 
ову годину.

 То су пре свега Републичке акције обележавања 
јубилеја 100 година од почетка Првог светског рата и 
славних победа Српске војске на Церу и Колубари.
 Друштва „Цер“ из Шапца и „Ћира“ из Лајковца 
успешно су организовали ове акције. Њихов уложени 
напор и резултати које су постигли вредни су нашег 
поштовања.
 Одзив планинара био је велики. Из целе Србије и 
Републике Српске на обе акције дошло је више од 2.000 
учесника.
 Планинари су достојанствено и са пијететом 
ходали стазама Цера, Колубаре, Човке и Враче брда. 
Симболички називи акција „Церски јунаци, ваша дела 
су бесмртна“ и „Колубара тече и памти“ слили су се у 
једно осећање и поруку планинара Србије: „НЕЗАБОРАВ 
ЈЕ ДУГ ОТАЏБИНИ”.

Бранислав Божовић

НЕЗАБОРАВ ЈЕ 
ДУГ ОТАЏБИНИ
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„ОНИ НИСУ УЗЕЛИ ИСТОРИЈУ, 
ИСТОРИЈА ЈЕ УЗЕЛА ЊИХ“

ЧАС ИСТОРИЈЕ ЗА ПЛАНИНАРЕ ПРОФЕСОРА РАЈКА САРИЋА
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СТО ГОДИНА ОД КОЛУБАРСКЕ БИТКЕ

Поштовани присутни, даме и 
господо, част ми је да вам се данас 
обратим са овога места. Ту смо у 
Боговођи, код древнога манастира, 

места одакле је пре више од двеста година 
кренула прва искра слободе. На овом месту 
је мудри Хаџи Рувим, са својим кнезовима, у 
потаји припремао Први српски устанак. Овде 
је 1805. године заседао Правитељствујушчи 
совјет сербски, прва српска влада. 
 Данас смо овде, да овим маршом 
одамо пошту јунацима, нашим прецима. 
Овде смо да обележимо сто година од 
Колубарске битке. Сетимо се њих, јер они су 
бранили наше Термопиле, нашу Марну. То 
је била наша Бородинска, отаџбинска битка. 
Знамо ли, или смо заборавили то време 
бола и поноса, време ратова, спаљених 
кућа у Мачви, обешених мајки, силованих 
сестара, деце набијене на бајонете. Не 
заборавимо ваљевску болницу, тифус, 
геноцид, гробља....
 Сетимо се части, поштења, љубави и 
мржње, човештва и нечовештва. Сетимо се 
Великог рата у коме је погинула свака друга 
мушка глава Србије. Знају ли Јабучани да 
је Јабучје дало 340 војника који су погинули 
за слободу, за будућу Југославију. Памти 
ли Врачевић своја 102 погинула војника. 
Бајевац 87, Степање 49, Непричава 75, 
Словац 24, Прњавор 25, Доњи Лајковац 52, 
Маркова Црква 17, Ратковац 48, Придворица 
34, Скобаљ 29, Стрмово 39, Пепељевац 
74... Нека ми опросте сени оних које нисам 
поменуо, а пали су на бранику отаџбине, сени 
оних чије породице не имаше пара да им 
плате парастос, или не имадоше породице, 
па не уђоше у црквене књиге мртвих. 
Сетимо се 17 носилаца Карађорђеве звезде 
са простора садашње лајковачке општине. 
Сећање је припадање, веза срца и мисли, 
поштовање оних који имају право на сећање. 
Ја ћу поменути само једно име: Богољуб 
Молеровић из Врачевића - пешадијски 

потпуковник, за војне заслуге добио је 
највиша одликовања: две Карађорђеве 
звезде са мачевима 4. реда, Орден српске 
војске, Орден за успомену избора Краља 
Петра I, два ордена „Освећено Косово 1912“, 
Крст Краља Петра I и Албанску споменицу. 
Погинуо је 17. септембра 1916. године на 
Кајмакчалану, у јуришу, од бугарског метка.
 Они су доказ да се у историју не вреди 
гурати. Они нису узели историју, историја је 
узела њих, да би њиховим именима и делом 
обесмртила своје странице.
 Поштоване даме и господо, поштовани 
планинари, данас смо ту да реализујемо 
акцију „Сто година од Колубарске битке“. 
Док стојимо овде, одакле је надирала 
Поћорекова 5. и 6. аустроугарска армија, 
добро би било подсетити се да је 
Колубарска битка највећа и најзначајнија 
битка између српске и аустроугарске 
војске током Првог светског рата, вођена 
на фронту од 200 километара. Почела је 
16. новембра, а завршена је 15. децембра 
1914. године. На аустроугарској страни било 

Професор Рајко Сарић



је ангажовано 300.000 војника, а на српској 
страни 120.000 људи. Уз то, окупаторске 
снаге биле су одморне и технички далеко 
боље опремљене и наоружане. Битка се 
углавном одвијала на подручјима општина 
Лајковац, Лазаревац, Мионица, Љиг, Горњи 
Милановац. 16. новембра 1914. године 
српске трупе повукле су се на десну обалу 
реке Колубаре и Љига и ту покушавале 
да зауставе продор аустроугарских снага. 
Српска врховна команда се надала да ће 
Степина, са Цера славна, друга армија, уз 
помоћ набујалих река Колубаре и Љига, 
зауставити продор аустроугарске војске. 
Зато издаје директиву да се кота Човка мора 
по сваку цену задржати, јер је планирала да 
са тих позиција крене у противнапад. Српска 
војска успела је да задрже aустроугарске 
трупе неколико дана и имала неколико 
хиљада погинулих. После рата, погинули 
јунаци заједно са аустроугарским војницима 
сахрањени су у цркви, спомен-костурници у 
Ћелијама.

 Судбина битке је одлучена нешто 
јужније на Сувобору генијалном тактиком 
команданта Прве српске армије Живојина 
Мишића. Генерал Живојин Мишић наређује 
повлачење своје армије у подножје Сувобора 
и Рудника. Ту је одморио војску, наоружао 
ремонтованим гранатама, допунио новим 
свежим снагама-ђацима из батаљона 1300 
каплара. Муњевити контранапад уследио 
је 3. децембра са Сувобора. Српски војник 
зауставио се тек на реци Дрини и Сави. 
15. децембра у Србији није било више 
аустроугарских војника, изузев заробљених, 
рањених и погинулих. Стратегија коју је 
применио Живојин Мишић данас се изучава 
на војним школама широм света. Пораженом 
Оскару Поћореку, комаданту аустроугарске 
војске, из Беча су поручили да се не враћа. 
Најбоље би било да изврши самоубиство. 
Одговорио је: „Хоћу, убићу се, али тек онда 
када било који други аустроугарски генерал 
победи српску војску“.

 
Данас, 100 година касније, остали су само 
документи у архивима, имена погинулих у 
црквама и на спомен-чесмама. У музејима 
фотографије, заставе, ратни трофеји, 
изломљен бајонет, избушен шлем, 
изрешетана чутура, непрочитано писмо 
и њихове кости у спомен костурницама... 
Остало је још колубарско врело из кога 
ће Срби црпсти горду храброст за највеће 
битке и искушења.

Рајко Сарић
професор историје

СТО ГОДИНА ОД КОЛУБАРСКЕ БИТКЕ
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Генерал Живојин Мишић

Колубарска битка
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КОЛУБАРА ТЕЧЕ И ПАМТИ

Слободарска Колубара спремила 
се да достојно прослави 
стогодишњицу Великог рата и 
подвига Српске краљевске војске 

на Церу, Дрини и Колубари, када је само 
храброшћу и великом љубављу према 
родној груди, те далеке 1914. године, 
победила далеко надмоћнију војску Аустро-
Угарске царевине. Боље место за такву 
манифестацију није могло бити од Лајковца. 
Вредни чланови Планинарско-смучарског 
друштва “Ћира” учинили су све да, у време 
оскудице и великих друштвених превирања, 
организују прославу о којој данас прича 
Србија. Спутана ограниченим финансијским 
средствима, уз помоћ која је могла да буде 
осетнија, разлетела се та дружина, пуна 
ентузијазма, да припреми сценарио и 
организује прославу за памћење. Неколико 
месеци трајале су припреме, а када је дошао 
тај свечани дан, док је у Србији пљуштала 
киша, време је наградило труд организатора 
лепим даном. Све је почело да се одвија 
према плану, а госте-планинаре су чекале 
уређене и обележене стазе дуге преко 12,5 
km. 
 У освит прохладног новембарског 
јутра, у варош на Колубари пристизале су 

стотине планинара из свих крајева Србије и 
Републике Српске. Очекиван је долазак око 
петсто гостију, али ова манифестација је 
окупила чак 1250 учесника - као де се цела 
Србија одужила Лајковчанима за уложени 
труд, пославши своје представнике чак 
из 66 планинарских друштава, удружења 
грађана и појединих школа. Разлетели су се 
“ћиринци” одевени због препознатљивости 
у жуте прслуке, да сваком буду при руци и 
сваком пруже информацију. 
 Учињено је све да планинари стигну до 
манастира Боговађа, где ће бити проглашен 
почетак свечаности и где је полазна 
тачка акције. Већ је препуно манастирско 
двориште као и двориште Основне школе 
у Боговађи, а учесницима професор Рајко 
Сарић говори о времену којега се данас 
присећамо. Господин Владан Јаковљевић, 
секретар Друштва, поздравља присутне, 
а господин Милета Ранковић проглашава 
акцију отвореном.
 Планинари крећу стазом изнад 
манастира. Дугој колони као да се крај не 
види. У њој су учесници старости од 3 до 
86 година. Крећу се поред пропланака и 
ливада према селу Жупањцу и ка прелазу 
преко реке Љиг – прелаз импровизован, 

СТО ГОДИНА ОД КОЛУБАРСКЕ БИТКЕ

Планинари испред манастира Боговађа
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али мајсторски урађен и сигуран. На сваком 
кораку су људи у жутим прслуцима да 
помогну саветом и додају руку за помоћ. Код 
воденице у Жупањцу је мали одмор, а онда 
се наставља ка доминантном вису Човка, 
272 mnv.
 Уз потпуну безбедност колона је 
прешла Ибарску магистралу. На путу поред 
сеоских домаћинстава многи сељани су 
изашли да виде народ који “тече” сокацима 
- а нешто им нису познати...
 Мало осетнији успон “развлачи” 
колону, па се најзад стиже на врх Човка, 
где је подигнуто спомен-обележје са 
натписом “Човка – 272 m Колубара тече и 
памти” Спомен-обележје је овом приликом 
освештао свештеник Српске православне 
цркве.
 Краћи одмор служи за окрепљење, 
а потом се планинарски марш наставља ка 
манастиру у Ћелијама и опет је двориште 
манастира светог Ђорђа мало, па се 
околне ливаде ките љубитељима природе. 
Еколошко друштво нас пријатно изненађује 
служећи нас топлим чајем да се окрепимо. 
Многи планинари пале свеће на месту где су 
сахрањени посмртни остаци и победника и 

поражених у Колубарској битци, што је доказ 
витештва српске војске и српског народа.
 Са терасе парохијског дома скупу се 
обраћа књижевник Радован Бели Марковић, 
надахнуто говори о подвизима измучене 
српске војске истичући њену оданост 
отаџбини и борби за слободу.

 Пут нас води на вис изнад манастира, 
на место где је погинуо Димитрије Туцовић. 
Непрегледна колона креће се ка вису 
Враче брдо и спомен-обележју Димитрију 
Туцовићу.
 Након кратког одмора, колона се 
спушта ка месту Ћелије, одакле са паркинга 
поред Ибарске магистрале полазимо за 
Лајковац. Поново је обезбеђен сигуран 
прелаз преко веома опасне саобраћајнице, 
а онда, у смирај већ прохладног дана, ипак је 
месец новембар, река планинара се слива у 
центар вароши пред хотел, где су учесници 
послужени топлим оброком припремљеним 
у духу традиције почетка божићног поста. 
Господин Дарко Петровић захвалио је 
свим учесницима који су својим доласком 
допринели значају ове манифестације. 62 
представника планинарских друштава из 
Србије награђена су дипломама. Дружење 
је настављено уз живу музику.
 Хвала свим учесницима и БРАВО за 
све чланове ПСД “Ћира” и њихова плећа, 
која изнеше терет организације.

Милорад Шакић

СТО ГОДИНА ОД КОЛУБАРСКЕ БИТКЕ

КОЛУБАРЦИ СУ ПЛЕМСТВО 
СА ЈЕДИНОМ ПРИВИЛЕГИЈОМ 
ДА ГИНУ ЗА СРБИЈУ, ЖИВЕЛА 
СРБИЈА!” - Радован Бели Марковић

“
Књижевник, Радован Бели Марковић

О Димитрију Туцовићу говори Милутин Ранковић

Враче брдо
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У oквиру активности Планинарског 
савеза, клубова и друштава, 
покренута је заједничка иницијатива 
Министарства омладине и спорта 

и Планинарског савеза Србије за развој 
програма за афирмацију рекреативно-
спортске дисциплине пешачења. Циљ ове 
иницијативе је подизање свести свих грађана 
Србије о значају бављења рекреацијом и 
спортом у отвореној природи, без захтева 
за екстремнијим облицима физичког 
ангажовања.
 Пешачење је данас изразито 
популарна активност у развијеном свету. 
Кроз природу свакодневно пешаче милиони 
људи различите доби. За њих је пешачење 
постао начин здравог живота и одржавања 
физичке и менталне кондиције. У Европску 
пешачку асоцијацију (ЕРА) учлањено је више 
од 60 организација из 28 земаља Европе, 
међу којима је и Планинарски савез Србије. 
 Планинарски савез Србије, који је 
у породици спортова Србије задужен за 
област планинарског спорта, поседује 
вишедеценијско искуство, кадрове и 
инфраструктуру да може покренути 
програме пешачења заједно са програмима 
планинарења преко мреже од 150 
планинарских друштава и клубова. Основна 
концепција даљег развоја идеје програма 
„Пешачење и планинарење“ постављена је 
кроз следеће фазе;
► У 2014. години (прва фаза) планиране 
су (и одржане) пробне активности у оквиру 
већ планираних планинарских акција, на 
којима су посебно организовани програми 
пешачења на лакшим и краћим стазама, 
дужине од 6 – 10 km. Овакве стазе трасирају се 
у околини градских насеља, на излетиштима 
и у планинским туристичким центрима. 

У овој години акције пешачења одржане 
су у Крушевцу (Јастребац) 10.октобра и у 
Књажевцу (Јевик) 12. октобра, захваљујући 
Планинарском клубу „Јастребац“ и 
Планинарском друштву „Бабин зуб“. У току 
је припрема програма пешачења у оквиру 
Републичке акције „Авала из 4 правца“ 27. 
децембра, у организацији Планинарско-
смучарског друштва „Копаоник“ из 
Београда.
► У 2015. години (друга фаза) планира се 
повећање броја акција пешачења у осам 
до десет градова широм Србије, са идејом 
даље разраде „пилот пројеката“, који ће 
помоћи да се квалитетно направи план 
треће фазе развоја програма од 2015. до 
2018. године. Циљ активности у трећој фази 
претпоставља појачану и у јавности јасно 
препознатљиву афирмацију рекреативно-
спортске дисциплине пешачења међу 
грађанима Србије. Током развоја програма 
припрема се и изграђује инфраструктура 
и логистика пешачких и шетачких стаза, 
које се обележавају, означавају, мапирају и 
смештају у систем јавних информација као 
део укупне понуде спортске и туристичке 
инфраструктуре у Србији. За реализацију 
програма „Пешачење и планинарење“ 
уз подршку Министарства омладине и 
спорта, оправдано се очекује учешће 
локалних управа, спортских и туристичких 
организација и образовних институција у 
местима одржавања акција. 

Захваљујући напорима организатора, 
прве две акције пешачења у Крушевцу 
и Књажевцу са задовољством 
представљамо извештајима са ових 
успешних догађаја.

Бранислав Божовић

РАЗВОЈ ЗДРАВИХ НАЧИНА ЖИВОТА У СРБИЈИ КРОЗ ПРОГРАМ

„ПЕШАЧЕЊЕ И ПЛАНИНАРЕЊЕ“
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 Планинарски клуб „Јастребац“ из 
Крушевца организовао је 11. октобра 2014. 
године масовни излазак на планину, у 
природу, ученика основних и средњих школа, 
студената и грађана Крушевца. Акција 
„Пешачење и планинарење“ одржана је на 
Равништу испод планине Јастребац. Повод 
је био предстојећи „Светски дан пешачења 
15. октобар“. 
 Учесници су се окупили на Тргу 
косовских јунака и после поздрава 
представника општине Крушевац, 
Планинарског савеза Србије и председника 
ПК „Јастребац“ кренули организованим 
превозом на Јастребац. Свима су подељене 
учесничке књижице, посебно израђене 
за ову прилику са мапама терена и стаза, 
привесци са амблемима, а за освежење 
јабуке и вода. 

Пешачење је изведено на две стазе које су 
биле уређене и маркиране:

стаза 1: Планинарски дом – Белијева 
колиба и назад, дужине 13 km
стаза 2: Планинарски дом – Црквица Св. 
Петке и назад, дужине 5 km

 На свакој стази била су по два 
планинарска водича и два члана Горске 
службе спасавања. Код планинарског дома 
дежурала је екипа службе Хитне помоћи. 
Временски услови су били идеални, сунчано 
и топло, без ветра. Током пешачења није 
било здравствених сметњи ни повреда 
учесника. Падинама Јастрепца на Равништу 
пешачила су 592 учесника. На стази 1 је 
било 289, а на стази 2 – 303 учесника. По 

старосној структури највише је било школске 
омладине и студената ( 80%).
 После одмора учесницима је подељен 
планинарски ручак. Акција је медијски 
праћена преко локалне и регионалне 
телевизије са емитовањем посебног 
рекламног спота и гостовањем организатора 
у студију. На прометним локацијама у граду 
и школама био је истакнут рекламни плакат 
акције. За потребе пропаганде акције 
„Пешачење и планинарење“ снимљени су 
получасовни филм и бројне фотографије.
Паралелно са акцијом пешачења одржавала 
се Републичка планинарска акција „53. 
јастребачки марш“ са 322 учесника, што 
значи да је тога дана на Јастрепцу пешачило 
914 грађана и планинара, претежно младих, 
што је био и циљ ове акције.

Градимир Перић

 Акција под називом „Дан пешачења 
и планинарења у Књажевцу“ којим је 
обележен Светски дан пешачења, одржана 
је 12. октобра 2014. године у организацији 
Планинарског друштва „Бабин зуб“. 
Овом акцијом, уз подршку Планинарског 
савеза Србије и Министарства омладине 
и спорта афирмише се значај и подиже 
свест о пешачењу и планинарењу као 
најједноставнијем облику физичке 
активности за здрав начин живота. При томе 
се сигурно подиже и квалитет друштвеног 
живота кроз социјализацију, упознавање 
природе, путовања ...
 На акцији су учествовали 
предшколска и школска омладина, 
породице, пензионери, спортисти и сви који 

РАЗВОЈ НОВИХ ПРОГРАМА

ПЕШАЧЕЊЕ И ПЛАНИНАРЕЊЕ
У КРУШЕВЦУ

ПЕШАЧЕЊЕ И ПЛАНИНАРЕЊЕ
У КЊАЖЕВЦУ

Пешачење и планинарење у Крушевцу

Пешачење и планинарење у Крушевцу
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воле рекреацију из Књажевца, Бољевца, 
Злота, Бора, Неготина, Кладова. На три 
пешачке стазе, према избору, пешачило је 
586 учесника. 

Стаза Клисура „Ждрело Стогазовац“, 
дужине 2.5 km, пешачила 233 учесника;
Стаза здравља „Јевик“, дужине 3 km - 
пешачило 77 учесника;
Стаза Јевик – излетиште Бараница, 
дужине 6 km - пешачило 276 учесника;
 Стазе су биле добро припремљене 
и маркиране за безбедно пешачење. Групе 
пешака водили су планинарски водичи из 
клубова Планинарског савеза Тимочког 
региона. За безбедност су бринули 
чланови Горске службе спасавања и 
екипа Медицинског центра из Књажевца. 
Саобраћајна полиција из Станице Књажевац 
бринула је такође о доласку учесника. Сваки 
учесник је добио учеснички картон, који је 
на старту и циљу оверен посебним печатом 
за сваку пређену стазу Освежење водом и 
сендвичима подељено је деци и гостима из 
других градова.Акција је испунила свој циљ 
- на пешачење је дошло двоструко више 
учесника од очекиваног броја. Масовни 

одзив био је из основних школа, Техничке 
школе из Књажевца и ОШ „Ђура Јакшић“ из 
Зајечара. На пешачење је дошао и велики 
број породица са малом децом. По узрасту 
- у подмлатку је било 190 дечака и 238 
девојчица, омладинки 157, омладинаца 81, 
одраслих и старијих – мушкараца 70, жена 
88. 
 Као што се из података види, на 
пешачењу су преовладали млади до 
18 година (73%). Интересантно је да су 
девојчице биле бројније од дечака.
 Треба нагласити да су се пешачењу 
прикључиле бројне породице и грађани који 
се нису званично пријавили. Сигурно је да је 
тога дана на пешачким стазама код Књажевца 
било више од 700 учесника. Успеху акције 
су допринели својим програмима спортски 
клубови и фолклорна група из Књажевца. 
Догађања на акцији пешачења пратили 
су извештачи локалних и регионалних 
информативних медија. Такође је снимљен 
и радни видео запис.

 Разумевање школа у Књажевцу за 
потребу организовања изласка у природу 
и јачања одговорнијег односа према 
здрављу били су мотивациони фактор да 
покрену децу, наставнике и родитеље за 
долазак на акцију пешачења. Благовремено 
информисање о овој акцији подстакло је 
наставнике да у оквиру редовних часова 
са децом обрађују садржаје о пешачењу и 
понашању у природи. Већина учесника је 
закључила да је Књажевцу потребан чист 
и уређен простор за шетњу и боравак у 
природи, а не за гомилање отпада. 
 Нажалост, занимљиво је да из 
локалне самоуправе није било присутних 
представника. Разлог није познат.

Драган Беатовић

Драган Беатовић

Пешачење и планинарење у Књажевцу

Пешачење и планинарење у Књажевцу
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ЕКСПЕДИЦИЈА 
“МАКАЛУ 2014”

Као члан и лекар Међународне 
експедиције “Макалу 2014”, кренуо 
сам у Непал и 29. марта 2014. године 
стигао у Kатманду. 

Локални организатор била је агенција “Seven 
summit treks”. Експедицију је предводио 
Migma Sherpa (први који се попео на свих 14 
врхова преко 8.000 m) у сарадњи са својом 
браћом Dawa Sherpa (најмлађи човек који се 
попео на све врхове преко 8.000 m) и Tashi 
Sherpa. Са њима се пењем од 2011. године.
 Званични вођа Eкспедиције је 
канадски мountiguide Adolphus Gordo 
Handcock. Официр логора је Тemba 
Sherpa. Моји Шерпаси су били Boka Lama 
(будистички свештеник) и Purba.
 На аеродрому ме је сачекао Pemba 
Sherpa, менаџер тима. У хотелу су се 
налазила моја два бурета са опремом, чувана 
у магацину од прошлогодишње експедиције. 
Саопштено ми је да имам само два дана 
за паковање и да већ следећег дана идем 

у планину. Захваљујући познавању града и 
продавница, успео сам да за дан обновим 
део опреме, продам претходну, спакујем два 
бурета за истурени базни камп и припремим 
се за десетак дана трекинга. Следећег 
дана, 31. марта, кренули смо авионом у 
Tумлинтар према истоку Непала. Будући да 
сам и претходне године покушао успон на 
Макалу (неуспешно), водио сам шпанског 
пењача Injiga (iz San Sebastiana) и јапанску 
алпинисткињу Naoko Watanabe (из Токија).
 У Tумблинтару нас је чекао џип 
којим смо, целодневном вожњом, стигли у 
село Нум, на висини од 1.800 m (где је крај 
колског пута у том делу Хималаја). Окупљају 
се учесници експедиције, долазе Шерпаси 
и остали пењачи. Допремљена је огромна 
количина опреме за наредна два месеца.
 2. априла одлазимо хеликоптером 
у Yanglekharka (3.640 m) и тако штедимо 
три дана хода кроз планину и снегом 
прекривени превој. То је предивна долина 

ЕКСПЕДИЦИЈЕ



11

окружена шумом рододендрона, али сада је 
прекривена снегом.
 Након два дана прилагођавања, 4. 
априла, целодневним трекингом поред 
реке Барун, одлазимо у Hilary базни камп, 
на 4800 m. У тој првој групи, поред мене, 
Јапанке и Шпанца су и двоје из Канаде, 
један Норвежанин и један Грк са неколико 
Шерпаса. Били смо прва група алпиниста 
која се кретала у правцу Макалуа. Пут 
ми је био добро познат. У два наврата, 
аклиматизационим успоном на околна 
“брда” достижемо висину од 5.000 и 5.100 
метара. 
 Многобројни носачи свакодневно 
преносе опрему до базног кампа и надаље 
према следећем кампу, припремајући нови 
логор.
 12. априла, трекингом Барун-
глечером, преко јапанског базног кампа, 
долазим у Advаnced базни камп – (истурени) 
базни камп на 5.700 m, где ће бити наш 
стални логор до завршетка експедиције. 

Следе дани прилагођавања на нову 
надморску висину и припрема висинске 
опреме. Експедицији се придружују пењачи 
из Индије, Arjun (најмлађи Индијац који се 
попео на Монт Еверест, необично, али истог 
дана када и ја, само са јужне стране) затим 
Krišna – прва Индијка која се попела на 
Монт Еверест, mr Swee из Индонезије, са 
којим сам се пењао на К2 и Кинескиња Jeni, 
која је завршила Факултет за алпинизам. 
Касније се придружио Janek (официр UN из 
Женеве) и Mike Horn (светски истраживач 
који је обишао Јужни пол пешице, прешао 
Сибир, Гренланд, Канаду, а истраживач је у 
оквиру National Geographic.

 20. априла сам директно ишао у 
камп 2 на 6.700 m. Ту сам преспавао и 
успешно се аклиматизовао. камп 1 на 6.100 
m сам прескочио, јер сам имао искуство из 
претходне године. На том месту сам пре 
годину дана, због невремена, великог снега 
и погибије учесника, одустао од даљег 
пењања.
 28. априла сам поново отишао у камп 
2 и преспавао. Пошто сам се добро осећао, 
наредног дана, 29. априла, продужио сам 
на Макalu la у камп 3 (7.400 m) и преспавао 
без кисеоника. Сматрао сам да треба да 
достигнем камп 3, како бих био спреман за 
успон на врх. Тиме сам завршио програм 
аклиматизације. 
 30. априла сам се вратио у истурени 
базни логор да се одморим, проверим 
временску прогнозу и припремим за успон 
на врх.
 Успон на Макalu la је изузетно тежак, 
јер има бар 200 m успона у чистој стени са 
мало леда између. Проблем праве ужад, 
преостала од ранијих успона, па због 
старости постоји опасност од пуцања.
 5. маја се догодила несрећа. Испод 
Макаlu la умро је најјачи члан наше екипе, 
Швајцарац Јанек, због самоуверености 
и предуге аклиматизације. Шест дана је 
боравио у кампу 2 и кампу 3, добио едем 
плућа и мозга, од чега је преминуо током 
спасавања. Био је сам на тој висини, није 
имао Шерпаса, а ни друга поред себе који 
би приметио да му није добро. На тој висини 
човек не може најбоље да процени своје 
одлуке. 
 15. маја сам кренуо на завршни 
успон и преспавао у кампу 2. Добро сам се 
осећао, па сам 16. маја изашао на камп 3 на 
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7.400 m - Мakalu la и без икаквих проблема 
преспавао.
 17.маја изашао сам у камп 4 на 7.600 
m, са кисеоником. Пут водим дугом заравни, 
да би се стрмом стеном попели у камп 4. 
После преспаваног поподнева и обилне 
рехидратације, око 20 часова кренули смо на 
завршни успон.. Пут води стрмим глечером, 
око пукотине до каменитог “француског 
кулоара”, на око 200 m испод врха. Био сам 
додатно психички оптерећен, јер је прошле 
године, на том месту, у повратку са врха 
погинуо наш друг из екипе Mr Lee. Са њим 
је био Mr Yang ( са којим сам се пењао на 
Kanchenjung, K2 и Makalu) Месец дана 
касније, убили су га талибани на Nanga 
Parbat.
 Прошле године погинула су четворица 
мојих другова, двојица у планини, а двојица 
су убијена у Пакистану. Те смрти су ме тешко 
погодиле.
 “Француски кулоар” је изразито 
тежак. – стрм, каменит, необележен и 
нема фиксног ужета. Прошле године је 
једна група залутала у тим стенама, али 
је срећом, после десет сати тумарања, 
нашла пут за повратак. Иако је ове године 
било много експедиција и много Шерпаса, 
нису успели да фиксирају тај део успона, 
јер је сувише далеко и превише тешко и за 

саме Шерпасе. Даље смо ишли слободним 
пењањем у навези са мојим Шерпасом Boka 
Luma, веома опрезно, корак он, корак ја...
наизменично, све у договору и међусобном 
фиксирању.
 На врху Мakalu (8.463 m) био сам 
18. маја у 7:30 часова. Пре нас су изашли 
Канађани, Норвежани и Кинескиња. Дан је 
био сунчан, без облака и без дашка ветра – 
идеално за пењање на врхове преко 8.000 m. 
Можда је помогло и што је мој Шерпас, виши 
будистички свештеник, претходно гледао у 
књиге о времену. Онда смо опет, лагано, још 
спорије, у навези, корак по корак кренули 
назад. Опрез је био вишеструко већи, јер 
се несреће дешавају у повратку. Када сам 
изашао из „француског кулоара“, као да сам 
сишао. Даље је ипак све лакше...
 У кампу 4, на 7.600 m, били смо око 
13 часова и одлучили да се ту одморимо и 
преспавамо. Можда је то била грешка, јер 
смо имали времена да сиђемо у камп 3. 
Мислим да се нисмо довољно одморили, 
спавали смо са кисеоником, немирно, чак ми 
се и Yeti причинио. Предуг боравак на великој 
висини доводи до висинске болести. 
 Наредног дана, 19. маја, кренули 
смо даље, сишли смо у камп 3 на 7.400 m, 
покупили део остављене опреме, затим низ 
Makalu la, наставили даље по предивном 
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дану, уживајући у бистрим бескрајним 
видицима Хималаја. Сишли смо у камп 2 – 
6.700 m, такође покупили све остале ствари 
(јер се у планини ништа не сме оставити, ни 
папирић...) и до поподнева сишли у истурени 
базни камп на 5.700 m.
 Силазак је био жесток из кампа 4 
- директно у истурени базни камп. Тиме је 
успон завршен...Тек тада сам узео сателитски 
телефон да бих јавио да сам се попео на 
Мakalu, поучен искуством са Kanchenjunge, 
када сам са врха јавио да сам се попео, 
а онда једва жив од запаљења плућа, са 
тешком муком, сишао.
 Наредног дана, 20. маја, паковао 
сам своју опрему у два бурета, оставио их 
Шерпасима да их по завршетку експедиције 
однесу у Kатманду, у магацин, за наредну 
годину...
 Следећег дана, 22. маја, сишао сам 
у Hillary базни камп, где сам 23. маја частио 
себе вожњом хеликоптером и одлетео право 
у Катманду. Успоставио сам контакт са 
својом туроператерком, пребукирао авион 
и 24. маја “нашим” Etihadom отишао u Абу 
Даби, а потом у Београд, где сам стигао 25. 
маја у 5 часова ујутро. Никоме нисам јавио 
да ћу доћи, ни својој породици, јер нисам 
хтео да ме тако рано чекају на аеродрому.

 

Експедиција је била успешна јер сам се 
вратио без повреде, здрав, јачи него што 
сам отишао и са задовољством што сам 
се попео на врх, богатији за многа нова 
пријатељства из света светског алпинизма.

Драган Челиковић
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КАБАРДИНО-БАЛКАРИЈА
ЧЕГЕМСКИ ВОДОПАДИ, (НЕ)ПОЗНАТИ ДРАГУЉИ РУСИЈЕ

Русија је огромна земља. На југу, у 
загрљају Кавказа, сместила се једна 
од најмањих њених аутономних 
република – то је Кабардино 

– Балкарија Кабардино-Балкарија је 
јединствена у својој разноликости. Налази 
се у средини Кавказа, у самом срцу испод 
највишег гребена ове горостасне планине. 
Природа је овде била дарежљива. У 
подножју су бескрајне степе, предгорје 
је покривено разноврсним шумама, а на 
гребену су сурове и величанствене стене 
покривене вечним снегом и безбројним 
ледницима из којих настају многобројне брзе 
и чисте алпске реке. У близини Кабардино- 
Балкарије налазе се и чувени лековити 
кавкаски извори и град Минералне воде.
Кавказ је огромна планина, не само по 
дужини, већ и по висини. Простире се 
од Црног мора све до Каспијског мора 
(језера). Ова планина дугачка је преко 
700 километара, а многи врхови знатно 
премашују висине од 5000 метара! Целом 
својом дужином Кавказ је и граница не само 
Русије и Грузије и Јерменије, већ је граница 
и Европе и Азије. Од осам кавкаских врхова 
виших од пет километара, чак седам се 
налазе у Кабардино-Балкарију, укључујући 
и највиши врх Елбрус висок 5.642 m. Елбрус 
је и највиши врх целе Европе. Поред 
Елбруса у Кабардино-Балкарију су и врхови 
Мижерги 5.025 m, Џангитау 5.058 m, Шхара 
5.068 m, Пик Пушкина 5.033 m, Коштантау 
5.132 m, и Дихтау 5.204 m. Од врхова преко 
пет километара само се Казбек 5.033 m 
налази ван Кабардино-Балкарије. (Казбек је 
у Грузији).
 Постоји и једна лепа легенда о Кавказу, 
а можда је и истинита. Хорде Хуна су у 
надирању ка југу дошле до подножја Кавказа 
у жељи да крену на југ. Видевши импозантне, 
снегом обавијене врхове, уплашили су се и 
нису се осмелили да их пређу. Тада Хуни 
променише смер надирања и одоше на 
запад, ка Европи и Балкану. (Ко зна како би 
данас изгледала историја Европе, да није 
било двоглавог Кавкаског џина – Елбруса 

који је променио ток европске историје). 
Зато не треба да нас чуди да је име Елбруса 
на кабардинском језику –Ошхамахо, што у 
преводу значи Планина среће.
Цела Кабардино-Балкарија је минијатурна 
не само у односу на целу Русију, већ је 
мала и за наша, српска мерила. Највећа 
дужина од истока ка западу је 167 km, а 
највећа ширина, од севера ка југу је 123 km. 
Укупна површина је свега 12.500 квадратних 
километара (то је знатно мање од површине 
наше Војводине).
 Кабардино-Балкарија има нешто преко 
900.000 становника! Од ових скоро милион 
становника најбројнији су Кабардинци, око 
50%. Затим долазе Руси којих има око 30%, 
па Балкарци којих је свега око 10%. Сем 
ових најбројнијих, овде живе и Украјинци, 
Осети, Корејци, Јермени...
 Све Кабардино-Балкарске реке су 
ледничког порекла. На почетку свога тока 
реке су брзе, пуне брзака, слапова, каскада 
у очаравајућим уским долинама. Даље, 
реке долазе на равнији терен и њихов брзи 
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ток се смирује. Интересантно је да све реке 
носе своје воде у Каспијско језеро. Но, пре 
тога све оне утичу у реку Терек, главни 
водоток ове Републике.. Река Терек до свог 
утока у Каспијско језеро пролази још кроз 
Северну Осетију, Чеченију и Дагестан. Сем 
Терека, важне су и водом богате још неке 
реке - Малка, Баксан, који хучно долази 
прекрасном долином од настанка испод 
подножја Елбруса, затим Черек, Чегем, Урух 
и њихове многобројне притоке.
 Кабардино-Балкарија обилује и 
мноштвом малих ледничких језера. Највише 
их је у међуречју између река Баксана и 
Малке. Ипак, најлепше и најпознатије је 
Плаво језеро, у сливу је реке Черек.
 Светски познати центар алпинизма 
налази се у Приелбрусју, у долини реке 
Баксан. За успон на највше врхове Кавказа 
поред школа алпинизма (Улу-тау) постоје 
многе жичаре које досежу висину изнад 3.000 
метара. Успон на највиши врх Кавказа, а и 
целе Европе – Елбрус, није много захтеван, 
али је дуготрајан. На успон се полази у 
поноћ, а враћа се тек касно следећег дана. 
Ту има много ледника глечера, морена из 
којих настају одмах водом богате реке.
 Друга знаменитост ове Републике 
је главни град Наљчик. То је град са око 
300.000 становника. У Наљчику постоји 
надалеко позната бања са преко двадесет 
минералних извора, који су каптирани и 
претворени у лечилишта за разне болести. 
Постоји податак да је бања Налчик трећа 
по посећености у Русији (после Сочија 
и Кисловодска) Наљчик није стар град. 
Његови почеци се јављају 1743. године. 
Статус града је добио тек 1921. године. 
Љубитељи старина у Наљчику неће наћи 
трагове давних времена. Његова лепота 
је у савремености, широким озелењеним 
улицама и трговима, изванредном бањском 
комплексу и најзад – у дивној природи 
која окружује овај град. Из Наљчика води 
много путева како планинарских, тако и 
туристичких у разним правцима ове мале 
земље, али крцате разноврсним лепотама 
(минерални извори, реке, језера, увек бели 
снежни врхови високи преко 5000 m).
 Крећемо у обилазак поречја реке 
Чегем. Циљ нам је Чегемски водопад 

удаљен око 50 км од Наљчика. Идемо 
долином реке која је богата водом, брза и 
веома бучна, пуна је брзака и каскада. Са 
стране се уздижу најпре нижи врхови са 
листопадном и четинарском вегетацијом, 
да би се у даљини видели високи снежно 
бели врхови Кавказа, високи преко четири 
хиљаде метара! Прошавши право планинско 
село Хуштовирт улазимо у три километра 
дугу клисуру реке Чегем. Клисура је веома 
лепа са скоро вертикалним стенама и 
висином од преко 250 m изнад нивоа реке. 
Прошавши нешто веће насеље Нижњи 
Чегем, на око 40 km од Наљчика, иза једне 
јаче окуке стижемо до кањонског сужења 
реке и предивних Чегемских водопада. 
Млазеви воде сливају се са мрких стена. 
Висина водопада је око 40 метара. Поглед је 
заиста чаробан. Река је овде широка свега 
десетак метара. Стене су вертикалне и ту, 
уз сам водопад, саграђен је асфалтни пут. 
Водопад се на балкарском језику зове Су-
аузу. (Не треба заборавити да су Балкарци 
горштаци, становници кавкаских планина, 
док су Кабардинци углавном насељени у 
нижим крајевима у поречју многих река које 
долазе са висова Кавказа.) Фотографишемо 
водопад са свих страна. Лепо је посматрати 
га из свих углова, али ми стално налазимо 
нове и необичније углове за снимање.
 Настављамо даље узводно уз реку 
Чегем. Долина реке је ужа, а пред нама су 
снежни врхови Кавказа. Пролазимо кроз 
насеље Верхниј Чегем. У самом насељу 
уочавамо необичну кулу- тврђавицу. Насупрот 
тврђавице налазе се необични камени 
квадратни споменици са пирамидалним 
врхом високи неколико метара. Све делује 
и лепо и необично. Сетисмо се да се ово 
назива и Чегемски маузолеј, јер делује као 
неки окамењени град. Дознали смо да су 
овде до припајања Царској Русији у 15-16. 
веку били многобројни племенски сукоби 
и да је ова тврђава, као и камени стећци, 
остатак тога времена. Недалеко је и једна 
велика пећина, али је не посећујемо. 
Враћамо се ка Наљчику пуни утисака и 
жалимо што смо видели само део лепота 
Кабардино-Балкарије!

Александар Дамјановић
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ВЛАДИСЛАВ МАТКОВИЋ
ПРЕДСЕДНИК ПК “ПОБЕДА”

Поводом петог успешног успона 
на Мон Блан, за читаоце 
“Планинарског гласника” говори 
планинарски водич Владислав 

Матковић.
Разговор је водио главни и одговорни 
уредник ”Планинарског гласника”  
Бранислав Божовић Денис, трудећи се 
да кроз питања, постављена саговорнику, 
добије одговоре занимљиве читаоцима 
о успону на једну од веома захтевних 
планина.

 Желимо да осетимо свежину глечера 
Беле планине, молимо Вас  да за читаоце 
“Планинарског гласника” испричате  
најкраћу причу у једној непрекинутој 
надахнутој реченици.
Бела планина, како многи називају Мон 
Блан, је вечити  изазов планинара. Бити на 
врху Беле планине је могуће само уз велика 
одрицања, много тренинга – физичких, 
техничких и психичких. Ово је лепа и веома 
захтевна планина. Можете бити на врху само 
ако вам то она дозволи, ако сте стрпљиви и 
поштујете законе природе.

 Постоји ли нека тајна веза између 
Вас и Беле планине ... и какав је осећај код 
поновних сусрета?
Као студент сам први пут водио групу 
планинара на Мон Блан заједно са 
дугогодишњим председником ПД “Победа” 
Чика Душком Јовановићем. Било је то пре 
34 године, тачније 1980. године. И данас 
се сећам његових корисних савета. Тада 
се на врх полело 17 планинара и то са 
веома скромном планинарском опремом и 
скромним знањем, али са огромном вољом 
да успемо. Сваки наредни сусрет са овом 
планином је другачија прича, а моје је велико 
задовољство да планинарима омогућим 
сусрет са Белом планином.

 Колико је било тешко овога пута?
Постоји изрека да свака планина има 
своју тежину, што значи да и сваки посао 

има своју тежину. Успони на овако високе 
планине никада нису лаки. И уз најсавесније 
припреме и најбољу опрему, изненађења су 
увек могућа. Не би била истина када бих 
вашим читаоцима рекао да је било лако, али 
иза свега стоји огромно задовољство које 
произилази из успешно обављене акције, 
па се временом помало заборави да ЈЕСТЕ 
било тешко, јер никада није лако.

 Водите много људи, неки успони 
су рекордни по броју учесника. То јесте 
планинарски солидарно и хумано, 
одговорност је велика... како контролишете 
ризике?
Број планинара се повећава са сваким 
наредним успоном. Након веће паузе и 
познатих дешавања на нашим просторима, 
наредни сусрет је био 1998. године, када се 
на Валоу на врх попело 35 планинара са 20 
шатора. Тада је у новинама освануо наслов 
“Српско село на Мон Блану”. Трећи сусрет 
са Мон Бланом био је 2003. године, када 42 
планинара развијају наше заставе на врху 
Беле планине...
Највише планинара било је на врху Беле 
планине 2006. године. Из 22 друштва било је 
55 планинара. Успон је изведен под називом 
“Омладина Београда на крову Западне 
Европе”. Ову акцију финансијски је помогао 
Градски секретаријат за спорт и омладину. 
Назив акције био је оправдан. Истина је да 
је ризично водити велике групе планинара, 
по чему је “Победа” позната, али са добром 
организацијом и вођама који су врхунски 
алпинисти Србије, пењачи ка врховима 
Хималајa, то не мора бити велики проблем.

 Ваши “планинарски корени” су веома 
дубоки, долазите из Клуба који красе три 
слова – Највећи, Најбројнији, Најбољи. Шта 
значи традиција и наслеђе у овом времену 
тужног дељења планинарских друштава и 
клубова по Србији?
Без обзира што је “Победа” велики клуб, 
њена врата су отворена свим планинарима 
Србије. Мала друштва немају довољно 

РАЗГОВОР СА ПОВОДОМ
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капацитета за организацију великих акција. 
Раздвајања у мања друштва настају само 
због преамбициозних појединаца и личних 
интереса, што свакако иде на штету 
планинарства.

 Чини се да су већ девалвиране  
речи extreme и expedition. На својим 
успонима одавно сте избрисали границу 
од високогорства према експедиционизму. 
Да ли експедиција као реч код нас 
више производи “важност” него што 
веродостојно дефинише природу једног 
успона?
Граница између високогорства и 
експедиционизма је, по мени, невидљива. И 
за једно и за друго неопходне су озбиљне 
припреме – физичке и психичке, детаљни 
лекарски прегледи, беспрекорна опрема 
и, као најважније - избор искусног водича 
који преузима одговорност за безбедност 
учесника и укупну успешност акције. Постоји 
још један проблем, а то је прикупљање 
финансијских средстава, јер су обе акције 
веома скупе. Нажалост, ни Планинарски 
савез Србије, ни држава не могу да обезбеде 
довољно средстава, па се често догађа да 
на успон крену они планинари који су некако 
успели да обезбеде средства, али нису 
довољно спремни за напор и услове успона 
на високе планине, што може да доведе до 
веома тешких, чак трагичних последица.

 На крају, били сте на многим високим 
горјима и врховима којима се враћате. 
Колико вам они значе?
Водич сам у “Победи” преко 35 година. Сви 
смо ми аматери, али успоне организујемо 
потпуно професионално. Успоне понављамо 
због традиције и нових планинара који 
уживају у високогорским успонима. Сваки 
поновљени успон доноси ново искуство 
и услов за појаву нових водича, који 
представљају стуб сваког планинарског 
друштва.

 Сведоци смо пријатног сазнања да 
Вам је породица велика подршка и да Вас 
млађи достижу. Како раширити пелцер 
“Победе” у привлачењу младих и развијању 
идеје породичног планинарења?

У мојој породици сви се бавимо 
планинарењем и тиме се поносимо. На 
излете и успоне одлазимо према својим 
могућностима, не реметећи редовне обавезе 
према послу или школи. Планинарење нам 
помаже да будемо успешни у свакодневним 
обавезама. На крају бих саветовао свима 
– од деце до најстаријих - да нађу замену за 
градску буку и нечист ваздух  на ливадама, 
на ниским, вишим или највишим планинама, 
већ према својим могућностима. При томе 
је најважнија добра процена сопствених 
способности, могућности и знања. 
Наћи ће задовољство и освежени чистим 
ваздухом, оснажени уложеним физичким 
напором, вратиће се својим свакодневним 
обавезама. Никада није касно за почетак...

Поштовани колега Владиславе, хвала  што 
сте говорили за читаоце “Планинарског 
гласника”. Највећа корист од Вашег  
излагања биће ако сте својим саветом 
успели да привучете нове чланове учеснике 
у будућим акцијама, чему се искрено надамо 
и на чему ћемо сви заједно радити.

РАЗГОВОР СА ПОВОДОМ

Владислав Матковић
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КРУНА ЈЕДНЕ
ПЛАНИНАРСКЕ АКЦИЈЕ

Пролеће је лагано разбуђивало 
душе. Роса је несебично умивала 
све што је дисало на хомољским 
планинама. У низу зеленог венца 

ових планина истиче се, на висини од око 
деветсто стопа, већ познато стециште 
планинара ПК „Вукан“…
 Пролећни месец мај у пуном је замаху. 
Чувени горски певачи славуји распаковали 
су кофере, прионули на посао да направе 
гнезда и већ се одомаћили. Равномерно су 
се распоредили од подножја до врха планине 
и направили симфонију од стотина хорова. 
Потоци су их жустро пратили шуморећи 
низ планину. А и жагор пчела је додавао 
оркестру још понеку ноту... Разноврсно 
богатство доживљаја чине стада оваца и 
крава. Равномерни звон клепетуша лагано се 
утапа у сва чула. Још када се нађе и понеки 
пастир да засвира у фрулицу, доживљај је 
потпун. А у подножју планине, у близини 
борове шумице, унедрио се манастир. За 
врло кратко време (говорио је игуман) ово 
здање ће добити обележје времешности у 
окриљу ове древне планине. Звона цркве су 
мекано одјекивала да се не би усецала у ово 
прекрасно сазвучје небоземне симфоније 
распеваних житеља планине.

 Благи поветарац је ширио мирисе: 
јоргована, шумских јагода, дивљег босиљка 
и осталих цветова, испуњавајући душу 
милином. Сваки удах је овде лековит - 
причају горштаци.
 Све је било спремно за дочек групе 
од педесетак планинара из Петровца на 
Млави, Пожаревца и Смедерева. Пристигли 
планинари, након окрепљујућег доручка, 
упутили су се ка врху. У групи су били 
планинари различите доби. Било је ту 
седамдесетогодишњака, средовечних, као 
и младих љубитеља природе и спорта. 
Окупили су се да уложе напор и попну се 
на врх, да удахну једар мирисни ваздух, 
нагледају се пространства, хоризонта, 
дугиних боја, ројева звезда... да прошире 
границе своје душе... 
 У саставу ове дружине било је старих 
познаника, али и нових заљубљеника 
у природу. На челу колоне био је Бане, 
пензионисани официр Војске Србије. 
На зачељу је седамдесетпетогодишња 
бака Милена, доброћудна старица са 
полувековним планинарским стажом, а у 
средини - чувени Катић, ведар чичица, увек 
расположен за шалу. Са ешарпом црвене 
боје представљао је оличење планинарског 
клуба „Вукан“. Духовит и досетљив, све 
време је засмејавао дружину. И док су тако 
хитали ка врху у заносу дивног окружења, 
десила се крупна ствар. Погледи младића и 
девојке сплетали су се попут ђурђевданског 
цвећа у вењаку. Лагодно су почели да 
размењују речи упознајући се. Јелена 
је из Петровца на Млави, а Младен из 
Смедерева. Катићевом оштром оку овај 
догађај није могао да промакне, али чудом 

ПЛАНИНЕ ОКО НАС

Хомољске планине

Јежевац
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неким - уздржао се да нешто прозбори...
 За непуна три сата хода били су на 
врху Вукана. Поглед са видиковца је пуцао 
у свој раскоши. Радост је у срцима високо 
уздигла своје црвене заставе. „Ето, колико 
човеку треба за срећу... На планини је човек 
ближи Богу“ - говорио је Катић. 
 И још би причао да га Бане није 
прекинуо готово официрском командом: 
„Опустите се, освежите се, берите лековито 
биље, а онда да кренемо доле на војнички 
пасуљ...“

 Планинари су се растрчали берући 
јоргован, јагоде, лековите траве... Јелена 
и Младен су лагано шетали и разговарали. 
У њиховим срцима почели су да се бокоре 
цветови љубави. Но, када је уживање било 
на врхунцу, Бане је наредио покрет.Притегли 
су пертле, наместили ранчеве и колона је 
кренула. Јелена је као срна стрчала низ 
падину. Међутим, у моменту се затетурала 
и пала. Повредила је ногу....
 “Нема друге, само да је понесемо. 
Планинари морају да се испомажу...” – рекао 
је Бане. Јелена је била танушна, тако да 
Младен готово и није осећао терет носећи 
је...На сву срећу, када су сишли у село, један 
мештанин је Јелени наместио зглобове на 
нози и све се добро завршило... 
 А онда, када су зрикавци од славуја 
преузели диригентску палицу, уз ројеве 
звезда, на благој месечини, Јелена и Младен 
су првим пољупцем поставили круну овој 
планинарској акцији.
 За годину дана Планинарски клуб 
„Вукан“ добио је новог, најмлађег члана.

Драган Ђурђевић, ПК “Вукан”

ПЛАНИНЕ ОКО НАС

Манастир Свете Тројице

Врх Вукан



ИЗВЕШТАЈ СА  ДРАЈ ТУЛИНГ 
(DRY TOOLING) РАДИОНИЦЕ

АЛПИНИЗАМ

У хрватском месту Калник, које се 
налази на око 60 km источно од 
Загреба, налази се популарно 
вежбалиште за драј тулинг. Комисија 

за алпинизам Хрватског планинарског 
савеза (КАХПС) и Комисија за алпинизам 
Планинарског савеза Словеније (КАПЗС) 
организовалe су 28. и 29. септембра 
радионицу за DRY TOOLING (у преводу – 
техника пењања у сувој стени са опремом 
за пењање у леду) 
 Спортско-пењачки клуб „Пентракс“ 
већ извесно време са својим члановима 
вежба и ову активност. На болдеру, који 
већ поседујемо, поставили смо дрвене 
хватове који служе за качење алатки и 
вежбање ДТ. За овај сусрет били смо 
изузетно заинтересовани, а уз финансијску 
помоћ и подршку Планинарског савеза 
Србије, успели смо и да реализујемо идеју. 
Три члана клуба: Александар Влашкалић, 
Катарина Мановски и тренер Лаза Радивојац 
аутомобилом су кренули пут Калника.

 Како смо у овој дисциплини одскора, 
те смо неискусни, обрадовала нас је вест 
да ће на радионици учествовати неки од 
најбољих хрватских драј тулинг пењача. 
Били смо смештени у планинарском дому 
у Калнику, који се налази веома близу 
стена за спортско пењање, али и за драј 
тулинг. Провели смо два дана са колегама, 
који су нас пријатно дочекали и угостили. 
Било нас је око петнаест, владало је добро 
расположење. 
 Стена на којој смо вежбали је благо 
превисна, са смеровима различитих тежина, 
оцене од Д6 до Д7. Ово су специфичне оцене 
које се користе само за смерове на које се 
пење алаткама и дерезама. Вежбалиште 
је опремљено болтовима и намењено 
искључиво за ДТ. Налази се недалеко од 
пута, у шуми.
 Учили смо посматрајући искусније, али 
највише и најбоље смо научили пробајући 
и пењући се. Пажљиво и стрпљиво су нас 
исправљали, а ми се трудили да савете 
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усвојимо и применимо. Заиста је напорно 
и након неколико сати пењања умор нас 
савлада. За ДТ неопходан је систематски, 
испланиран и напоран тренинг. Треба 
много воље и труда, јер је техника 
потпуно другачија од оне која се користи у 
пењању.
 За ову активност, поред алатки 
које смо набавили, такође су неопходне 
специјалне ципеле које највише подсећају 
на пењачице, али имају предње зубе 
дереза. На енглеском се зову Fruit Boots. 
У овим ципелама немогуће је вежбати на 
болдеру управо због дереза које могу да 
поцепају и оштете струњаче. Због тога 
би најбоље било вежбати на природној 
стени. Смерови који се користе за 
спортско пењање никако нису за ово због 
могућности одламања хватова и могућег 
оштећења стене. У циљу вежбања ДТ 
најбоље би било пронаћи и направити 
полигон, који би се користио искључиво за 
ову активност.
 Колеге из Хрватске били су љубазни, 
па су нам позајмили своје ципеле. На свим 
саветима, као и на опреми смо им веома 
захвални.
 Слушали смо такође и предавање 
Дамира Бехлића, који је један од најбољих 
ДТ пењача. Причао нам је о УИАА 
правилима и такмичењима, као и о својим 
искуствима. Присуствовао је многим 
светским и европским куповима и заиста 
је било задовољство слушати како све то 
скромно и несебично дели са нама.
 За два дана пењања много смо 
научили. Овај долазак био је веома 
користан. Применићемо нове методе 
тренинга о којима смо слушали.
 Надамо се помоћи од Савеза у 
набавци опреме (пре свега чизама) и још 
једном свесрдно захваљујемо на подршци 
у овој новој активности.
 Са надом да ће се ПСС придружити 
хрватско-словеначкој лиги, те да ћемо 
бити у могућности да присуствујемо неком 
од наредних такмичења, настављамо 
вредно да тренирамо и радимо.

Катарина Мановски
СПК “Пентракс”

АЛПИНИЗАМ
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ДАНИЕЛ  ВИНЦЕК
ДОПРИНОС  ВАЛОРИЗАЦИЈИ 
ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ И 
ПОТЕНЦИЈАЛА ЦРНЕ ГОРЕ

Недавно је у Колашину, у издању 
Установе за културу, физичку 
културу и спорт, објављена 
монографија „Велики спортисти 

– мале вароши. Традиција скијања и 
планинарења у Колашину“, аутора Даниела 
Винцека и Бранислава Јекнића. Ова корисна 
и примерено уређена публикација може да 
послужи као пример другим срединама како 
да чувају своју баштину и традицију , али 
она је нама, у овом случају, само повод да 
укажемо на полувековну делатност Даниела 
Винцека на заштити, промоцији и едукацији 
природе. 
 Даниел Винцек рођен је у Загребу 
1936. године, где је по завршетку Другог 
светског рата уписао Биолошки факултет. 
Међутим, по државној директиви 1946. године 
упућен је у Београд на школу спољне трговине 
коју је завршио и на спољно-трговинским 
пословима у земљи и иностранству провео 
радни век. Планинар је постао пре више од 
пет деценија, а боравак у планини омогућио 
му је да се бави ботаником. Са покојаном 
супругом Вером 1961. године, у дворишту 
породичне куће у Дуловима код Колашина, 
основао је ботаничку башту планинске 
флоре Црне Горе, која се временом развила 
у едукативни и научни центар. Републички 
завод за заштиту природе Црне Горе башту 
је, као споменик природе, ставио под 
заштиту. Данас, уз залагање супруге Зоре 
Марјановић – Винцек, башта је проширена 
на део посвећен хортикултури.
 Последње три деценије, по одласку 
у пензију, делатност Данијела Винцека 
у потпуности је посвећена природи, 
посебно планинама и планинској флори. 
Дугогодишњи је сарадник емисије 
црногорске ТВ „Natura Viva“, учествује у 
свим пројектима који имају за циљ заштиту 
и ревитализацију црногорских планина. 
У планинарској организацији активно је 
учествовао у маркирању стаза и један је од 
реализатора остварења идеја о Црногорској 

трансверзали 1988. године. У планинарским 
листовима и часописима објавио је већи 
број прилога о црногорским планинама, 
учествовао на неколико научних скупова, 
а био је аутор, коаутор и приређивач више 
књига, значајних и за планинаре: „Црна 
Гора – врата Балкана, путописи и записи 
европских ботаничара” (са В. Пулевићем), 
затим „Црногорске планине – путописи и 
записи“ (са В. Пулевићем), „Планине Црне 
Горе – водич за планинаре“ (са Р. Поповићем 
и М. Ковачевићем), „Мали планинарско-
алпинистички појмовник“, „Јериња глава. 
Природњачки планинарско–алпинистички 
водич“ (са Д. Кићовићем, Д. Савељићем, 
Ч.Ивановићем и М. Бакић) и „Избор из 
црногорске флоре (са М. Будишом). Превео 
је и приредио путопис познатог географа 
Курта Хасерта о Црној Гори. 
 Поводом 80 година од рођења 
Даниела Винцека, Природњачки музеј и 
Републички завод за заштиту Црне Горе 
објавили су Зборник радова, а агенција 
„Ваљевац“ велику монографију баште, чији 
је аутор познати сарајевски ботаничар др 
Чедомир Шилић. Као 159. књигу у својој 
престижној колекцији „Одговори“, београдски 
новинар и публициста Милош Јевтић објавио 
је разговор са Даниелом Винцеком.
 Даниел Винцек добитник је више 
признања, од којих издвајамо еколошку 
награду „20 октобар“.

Борисав Челиковић

ДОАЈЕНИ

Даниел Винцек
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АНТОНИЈЕ ЛАЗИЋ
ЗАЧЕТНИК МОДЕРНЕ

СРПСКЕ КАРТОГРАФИЈЕ

Антоније Лазић (1888 – 1966) рођен 
је у селу Кусјак код Неготина. 
Завршио је 1908. године Геодетско 
– грађевинску академују професора 

Андонова у Београду и потом се запослио 
као картoграф и технички асистент 
у Географском институту Природно-
математичког факултета у Београду, где је 
провео радни век. Био је један од најближих 
сарадника Јована Цвијића и са њим је 
пропутовао многе балканске земље (1908 
– 1927). Картама, скицама и профилима 
илустровао је већи број његових дела и 
оне су постале пример за илустровање 
научне грађе у просторним наукама и 
дисциплинама. Посебно се истицао у 
цртању панорамских цртежа. Етнографске 
и географске карте, које је цртао по 
Цвијићевим концептима, током Париске 
мировне конференције (1918-1919) биле су 
од непроцењивог значаја за аргументацију 
српских националних циљева. Као стручњак 
учествовао је, поред Конференције мира 
у Паризу и у делегацији Краљевине СХС у 
Целовцу поводом плебисцита у Корушкој 
(1920), у Лондону, као члан југословенске 
делегације на Конференцији Министарства 
спољних послова (1945) у Паризу, такође 
као члан југословенске делегације на 
Конференцији мира. Један је од оснивача 
Српског географског друштва, његов редовни 

члан и члан Управног одбора. Учествовао је 
на више научних екскурзија по европским 
земљама и конгресима географа. Преминуо 
је у Београду и сахрањен на Новом гробљу.
 Осим карата које је израдио за Париску 
мировну конференцију и карата намењених 
за школску употребу, Антоније Лазић је и 
аутор карата за већи број монографских 
публикација. Поред картографије дао је 
значајан допринос географској науци као 
аутор више студија и чланака углавном у 
издањима Српског географског друштва, 
у којима се бавио хидролошким и крашко-
морфолошким проблемима: „Подземне 
отоке и хидрографске прилике Дабарског 
и Фатничког Поља у Херцеговини. 
Спелеолошка истраживања“ (1932). „Le 
regime de la Trebišnjica. Riviere karstique“ 
(1936), „Режим Мушнице, реке Гатачког  
Поља“ (1951), „Буна. Хидролошка 
проматрања“ (1954), „Режим Дрине“ 
(1952), „Режим Неретве“ (1958), „О кршу 
на Бељаници“ (1948). Простору Хомоља 
и Звижда посветио је шест студија, којима 
је поставио темеље њиховим географским 
и антропогеографским проучавањима: 
„Економски центри Хомоља и Звижда“ 
(1928), „О рељефу Хомоља и Звижда“ (1929), 
„Етничке промене у Хомољу и Звижду“ 
(1938), „Насељавање и развитак насеља у 
средњем и горњем Пеку“ (1939), „Природа и 
привредни извори Хомоља“ (1940) и „Сеоска 
насеља у Хомољу“ (1948).

Борисав Челиковић

ИСТОРИЈА КАРТОГРАФИЈЕ

Јасиково и Влаоле

Антоније Лазић
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НОВЕ КЊИГЕ

РУДНИК, ШАПАТ ВИСИНА

Током последњих година објављено 
је неколико монографија посвећених 
појединим предеоним целинама 
Србије, као што су Фрушка гора, 

Дрина и Морава. Најновија у том низу је 
књига о планини Рудник, која је објављена 
у едицији „Саборник“ Службеног гласника. 
Рудник, највиша планина у Шумадији, 
„племенити спој питомине земље и људи“, 
био је центар рударских активности још 
у праисторијском добу, а у историјским 
збивањима на овим просторима имао је 
значајно место од раног средњег века па 
све до данашњих дана.
 Ова луксузна монографија, написана 
на 868 страница, има чак 30 аутора, а њено 
основно обележје је мултидисциплинарност. 
Књига је замишљена и написана тако да 
пружи сва расположива знања о Руднику, 
од природних особина, преко историјског 
и културног наслеђа до савремених 
токова живота. О свеобухватном и 
мултидисциплинарном приступу најбоље 
сведоче наслови појединих целина, које су 
у овој монографији представљене. У првом 
делу обрађени су положај и природне 
карактеристике Рудника у оквиру следећих 
целина: Положај, Физичко-географске 
карактеристике, Геолошке карактеристике, 
Рељеф, Клима, Воде, Земљишта, Шуме, 
Ливаде и пашњаци, Биљни свет и Животињски 
свет. Други, историјски део, разматра 
историју Рудника од праисторијског доба до 
данашњих дана: Рударство од праисторије 
до данас, Античко доба, Средњи век, У 
потрази за средњовековним Рудником, Под 
османском влашћу, 19. век, Први светски 
рат, У Краљевини Југославији (1918-
1941), Други светски рат, У социјалистичкој 
Југославији (1944-1990). У трећем делу 
– Друштво/Култура обухваћене су следеће 
тематске целине: Становништво, Етнолошке 
карактеристике становништва, Историјска 
топонимија рудничког краја, Говор рудничког 
краја, Музичка баштина, Традиционалне 
сеоске игре у колу, Духовно и културно 
наслеђе, О књижевности рудничког завичаја, 
Просвета, Привреда, Туризам, Ловство и, на 
крају, Рудник као раскрсница планинарских 

путева и трансверзала. 
 Захваљујући свом географском 
положају и доброј путној инфраструктури, 
Рудник је често одредиште планинарских 
похода, а на његовом подручју укрштају се 
трасе неколико планинарских трансверзала. 
У овом приказу осврнућемо се стога нешто 
детаљније на последњу целину у књизи, 
која се односи на планинарство на Руднику. 
Аутор текста, Борисав Челиковић, дао је 
детаљан преглед развоја планинарских 
активности на овој планини. Организовано 
планинарство се на овом простору развија 
још од почетка 30-их година прошлог века, 
када је у Горњем Милановцу основана 
подружница Планинарског друштва 
„Фрушка гора“ из Новог Сада и сазидана 
планинарска кућа. После Другог светског 
рата започело је одржавање планинарских 
слетова и маркирање планинарских стаза и 
путева. Данас већ заборављена „Устаничка 
трансверзала“, која је основана 1959. 
године, а чија је траса имала 40 контролних 
тачака на потезу од Београда до Гучева, 
четири контролне тачке има на Руднику. И 
трансверзала „Трагом паланачке чете и Другог 
шумадијског одреда“, основана 1986. године, 
прелазила је преко Рудника. Године 1997. 
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основана је трансверзала „Рудничке стазе“, 
као кружни пут дуг 74 км са 10 контролних 
тачака. Најзахтевнија и најамбициознија 
трансверзала у Србији – „Стазама Јосифа 
Панчића. Београд-Копаоник“, успостављена 
2003, такође прелази преко Рудника. Преко 
ове планине воде и путеви трансверзале 
„Стаза Другог српског устанка“ коју је 
основало Планинарско друштво „Рудник“ 
2005. године, на 190. годишњицу Другог 
српског устанка. Од тада се традиционално 
на Цвети – празник на који је 1815. године 
у Такову подигнут Други српски устанак, 
организује поход овом трансверзалом, 

која повезује знаменита места у рудничко-
таковском крају, везана за тај велики догађај 
у српској историји. С обзиром на то да се 
наредне године навршава 100 година од 
избијања Другог српског устанка, верујемо да 
ће обилазак ове трансверзале у јубиларној 
години бити нарочито масован. 
Поред трансверзалних стаза, на овој планини 
је обележено и више краћих „стаза здравља“, 
маркираних, са полазиштем у варошици 
Рудник, а 2. јануара се традиционално 
одржава Новогодишњи успон на Рудник.

Александра Вулетић

Планинарска литература данас 
располаже веома малим бројем 
водича за кретање по планинама 
Србије.. Водича за пешачење 

стазама Вршачких планина до сада није 
било. 
 Љубан Живковић 
и Валтер Гачуф, двојица 
планинарских ветерана, 
прихватили су се овог 
тешког посла и уз доста 
напорног рада објавили 
„Водич кроз Вршачке 
планине“, који нам је 
одавно недостајао.
 Књига је скромног 
формата и тиража. Има 
свега 115 страница, а 
издата је у само 300 
примерака.. Фотографије 
су у боји. Малог су 
формата, али да су веће, 
број страница би био 
повећан, што би утицало 
и на цену, па су аутори 
изабрали јефтинију 
варијанту.
 Књига има седам поглавља. Планина 
је приказана на тридесет страница, а то 
је око 25% текста. Даље је реч о Вршцу и 
насељима на планини и око ње. Потом је 
на петнаестак страница приказан историјат 
планинарства и планинарских друштава у 
Вршцу. Овај део текста био је само увод у 

ударни и најбољи део овог „Водича“, а то је 
део о планнарским стазама.
 Овај део „Водича“ је лепо, квалитетно, 
а и зналачки обрађен - што не чуди, јер су 
„Водич“ радили познаваоци и заљубљеници 
у ову планину. Уз текст су приложене  

карте свих стаза са 
одговарајућим табелама о 
дужини стазе, о висинама, 
о успонима.  
 У следећем делу 
„Водича“ приказане су 
традиционалне акције 
које се одржавају на овој 
планини. „Водич“ такође 
садржи обавештења о 
планинарским домовима 
и занимљивостима које 
красе ову планину, а 
то су Спортски центар 
„Миленијум“, Храм Светог 
Теодора, Кула, Дом 
Црвеног крста, манастири 
Средиште и Месић. 
 „Водич кроз Вршачке 
планине“ препоручујем 
свим планинарима, као 

и свим љубитељима природе, јер са овим 
„Водичем“ у руци могуће је ову планину и 
упознати и заволети. 
 Ипак, на крају остаје недоумица: 
Како правилно рећи Вршачке планине, или 
Вршачка планина?

Александар Дамјановић

ВОДИЧ КРОЗ ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ

НОВЕ КЊИГЕ
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ЈАНУАР

10. јан. 31. Божићни успон на Ртањ OПСД -”Драган Радосављевић” РА

16 - 25. јан. Mеђународни пењачки камп - ледно пењање у Aлпима (Малтатал) КАПСС КА

17. јан. 15. Павласов меморијал СУ ПСД Поштар Нови Сад ТА

24. јан. 8. Светосавски поход на Јухор ПСД “Јухор” Јагодина РА

30.1. - 08.02. Обука за водиче друге категорије Служба водича СВ

ФЕБРУАР

10.2. - 29.3. Алпинистички течај - зимска техника КАПСС КА

21. феб. 19. Зимски успон на Трем ПК “Железничар”  Ниш РА

28. феб. Скупштина ПСС ПСС

МАРТ

06-08. март Првенство Србије у турно скијању КАПСС КА

07. март 20. Осмомартовски сусрет планинара на Фрушкој гори ПД “Змајевац” Врдик ТА

13-22. март Зимски алпинистички табор КАПСС КА

14. март 1.КОЛО ЛИГЕ У ПЛАНИНАРСКОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ ПСД Стражилово ОТ

18.03.-09.04 CHULU WEST (6419 мнв) ПК Extrime Summit Team КВЕ

27-29.03. Курс из планинарске оријентације КО ПСС ТЛ

28. март 1. КОЛО ТРЕКИНГ ЛИГЕ СРБИЈЕ ПСД Вршачка кула Вршац ОТ

28-29. март Посета репрезентације такмичењу у иностранству Прилеп- Македонија Комисија за спортско пењање СП

29. март 7. Март на Моричу ПК Морич Власотинце ТА

АПРИЛ

04. апр. 6. Хомољски маратон ПК Вукан Пожаревац ТА

04. апр. 11. Сусрет планинара на Фрушкој гори „Доситејевим стазама“ ПСД Др Лаза Марковић Ириг ТА

05. апр. 11. Стазама 2. српског устанка ПД Рудник  Г. Милановац ТА

11. апр. 19. Пролећни дан планинара ПСД  Љуктен  Трстеник РА

11.-12. апр. 7. Рогозна ПК  Берим Зубин поток ТА

12. апр. 17.  Пролеће у парку природе ПД Јелашничка кл. Јелашница ТА

18. апр. Технички дан КАПСС КА

17-19. апр. Стручно усавршавање алпиниста КАПСС КА

19. апр. 37. Пролећни дан планинара ПСД Бељаница  Свилајнац ТА

25. апр. 38. Фрушкогорски маратон ПСД Железничар Нови Сад РА

25.-27.апр. Полагање за звање Спортски пењач Комисија за спортско пењање СП

25. апр 12. Поход “Карађорђевим стопама” ПД Врбица В. Плана ТА

МАЈ

01.-03. мај Посета репрезентације  такмичењу у иностранству Комисија за спортско пењање СП

09. мај Пријемни испит за обуку водича треће категорије Служба водича СВ

09.-10. мај Првенство Југоисточне Европе у спортском пењању дисциплина тежинско и 
брзинско

КСП / ПК Наиссус, Ниш, ПАЕК Ниш и ПК 
Гекон Београд

СП

10. мај 59. Нарцису у походе - Краљево ПСД Гвоздац  Краљево РА

07-10. мај Технички дани КАПСС КА

15.05-30.06 Алпинистички течај – летња техника КАПСС КА

23. мај 8. Дани јоргована на Тупижници ПК  Шиљак Бољевац РА

23-24. мај Посета репрезентације такмичењу у иностранству Пецка, БиХ Комисија за спортско пењање СП

23. мај 2.КОЛО ЛИГЕ У ПЛАНИНАРСКОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ - АВАЛА ПСК Авала Београд ТЛ

23. мај 2. КОЛО ТРЕКИНГ ЛИГЕ СРБИЈЕ ПД Бабин зуб Књажевац ОТ

30. мај 39. Сусрет планинара – Вујан 2015 ПСД ФРА Чачак ТА

ЈУН

06. јун 16. Копаоничка трансверзала ПСК Копаоник Београд РА

06. јун 10. Пролећни дан планинара Малиник ПК Дубашница   Злот ТА

07. јун 9. Пикник на Лазаревом виру - Фрушка гора ПД ГСП Нови Сад ТА

13. јун 6. Традиционални међународни успон на Руј ПК Руј 1706 Бабушница ТА

14. јун 24. Царска бара КП Зрењанин ТА

14. јун 13.Поход на Голијску трансверзалу ПК  Железничар Краљево ТА

20. jун Коридором трасе Европског пешачког пута Е 4 – Врлејица – Сврљишка 
клисура - Књажевац

ПД Бабин зуб Књажевац РА

27-28. јун 2. Коло Државног првенства Србије у спортском пењању дисциплина тежинско и 
брзинско

КСП / ПК Адреналин, Нови Сад СП

27-28. јун Успон на Шар планину ПСК Успон Штрпце ТА

КАЛЕНДАР АКЦИЈА ПСС - 2015.
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ЈУЛ

03 - 05. јул ДАНИ ПЛАНИНАРА ПСС Бајина Башта, Бајина Башта РА

04. јул ДАНИ ПЛАНИНАРА ПСС - Првенство Србије у планинарској оријентацији   Комисија за планинарску оријентацију ОТ

05. јул ДАНИ ПЛАНИНАРА ПСС - Технички дани - Перућац, Тара Служба водича СВ

05. јул 3. КОЛО ТРЕКИНГ ЛИГЕ СРБИЈЕ  - Перућац, Тара Комисија за трекинг лигу ТЛ

10 - 19. јул Летњи алпинистички табор КАПСС КА

11 - 12. јул 7. Петровдански поход на Јухорску трансверзалу ПК Рунолист Јагодина ТА

18 - 19. јул 18. Ноћни успон на кров Војводине ПСД Железничар Вршац ТА

25. јул Повленски врхови ПК Повлен Ваљево РА

20.07. - 01.08. Високогорски успон - ”Дамаванд 2015” - Дамаванд Кох 5.671 мнв, Иран ПСД „Железничар“ Нови Сад КВЕ

31.07. - 09.08. Обука за водиче треће категорије - Сопотница Служба водича СВ

ЈУЛ - АВГУСТ Национална експедиција ПСС - Експедиција Нун 7.135 м (зап. гребен)
Занскар Хималаји (Индија)

Планинарски савез Војводине КВЕ

АВГУСТ

01. авг. 18. Симоновићеви дани ЖПСД Др Р. Симоновић Сомбор ТА

16. авг. 27. Трагом 2. прекобројног пука ПСД Цер Шабац ТА

29. авг. 17. Сабор планинара ПСЕК Гвоздац Јуниор Краљево ТА

29 - 30. авг. 16. Дунавске чаролије ПК Железничар Инђија ТА

29. авг Бесна Кобила 2015 ПК Железничар 2006-Врање РА

СЕПТЕМБАР

05 - 06. сеп. 3. коло државног првенства Србије у сп.пењању (тежинско и брзинско) КСП / ПК Гекон, Бгд ПК Београд СП

12. сеп. 13. Буковачки маратон ПСД Вилина Водица Буковац ТА

12. сеп. 17. Гледићка трансверзала ПД  Жежељ Крагујевац ТА

12. сеп. 3.КОЛО ЛИГЕ У ПЛАНИНАРСКОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ ПК Вукан, ПК Челик ОТ

12 - 13. сеп. 21. Поход планинара на Кукавицу ПСД Кукавица Лесковац ТА

19-20. сеп. 18. Вукове богазе ПК Гучево – Лозница ТА

19. сеп. Технички дан КАПСС КА

15.09. - 08.10. Српска експедиција, Carstensz Pyramid 2015, 
Mt. Carstensz Pyramid 4.884 мнв Индонезија (Papua)

ПСС, ПСВ и
ПК „Камена Гора“ Пријепоље

КВЕ

20. сеп. 5. Оштра чука, Озрен  Девица ПД Оштра чука – Сокобања ТА

20-23. сеп. Учешће на међународном пењачком кампу, Пакленица, Хрватска КАПСС КА

26. сеп. 12. Дан чистих планина, Рајац ПК Победа Београд РА

26. сеп. 4. Јесењи успон на Соколов камен, Сува планина ПАК Мосор – Ниш ТА

26-27. сеп. 30. Јесењи успон на Гудурички врх, Вршачке планине ПСД Вршачка кула Вршац ТА

27. сеп. 4.КОЛО ЛИГЕ У ПЛАНИНАРСКОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ, Рајац ПК Победа Београд ОТ

ОКТОБАР

01 - 04. окт. Алпинистички течај – ледна техника КАПСС КА

03. окт. 6. Стазама горштака - Космај ПК Горштак Младеновац ТА

03. окт. 5.КОЛО ЛИГЕ У ПЛАНИНАРСКОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ, Делиблатска пешчара ПК Јеленак Панчево ОТ

04. окт. 4. КОЛО ТРЕКИНГ ЛИГЕ СРБИЈЕ, Грза, Кучајске планине ПСД Јаворак Параћин ТЛ

10. окт. 54. Јастребачки марш, Јастребац ПК Јастребац Крушевац РА

10. окт. 41. Палићки сусрети, Палић ПК Спартак Суботица ТА

13 - 15. окт. Семинар за инструкторе алпинизма, Сићевачка клисура КАПСС КА

17 - 18. окт. 6.КОЛО ЛИГЕ У ПЛАНИНАРСКОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ (Ноћно), Авала ПСК Авала ОТ

23 - 25. окт. Полагање за звање Спортски пењач, Београд КСП СП

31. окт. 16. Јесењи успон на Лесковик ПСД Брђанка Алексинац ТА

31.10 - 1.11. Обука о уређењу планинарских стаза и стављању путоказних ознака Комисија за планинарске терене

НОВЕМБАР

01. нов Успон на Овчар и Каблар, Овчар- Каблар ПСК Железничар Београд ТА

07-08. нов 9.Шаторице, Копаоник ПК Копаоник Лепосавић ТА

14. нов Мала топличка трансверзала, Видојевица ПСК Топлица Прокупље РА

27-29. нов Полагање за звање Инструктор спортског пењања КСП СП

ДЕЦЕМБАР

05. дец. Збор водича Служба водича СВ

11. дец. Међународни дан планина, Свечана додела признања за постигнуте резултате Комисија за награде, признања и 
категоризацију

26. дец. 16. Авала из 4 правца ПСК Копаоник Београд ТА

КАЛЕНДАР АКЦИЈА ПСС - 2015.
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У Овчар Бањи, у периоду септембар 
– новембар 2014. године успешно су 

организовани кампови за перспективне 
младе спортисте у Планинарском савезу 
Србије.
 Кампови су одржани за планинарске 
дисциплине алпинизма, спортског пењања, 
планинарске оријентације и спелеологије.
Организовање кампова за младе 
перспективне спортисте у Србији је 
програмска активност коју спроводи 
Министарство омладине и спорта са циљем 
подршке развоју будућих квалитетних 
спортиста у Србији.
Министарство омладине и спорта у целости 
финансира боравак и смештај спортиста 

за одређени број дана – пансиона, који се 
додељују спортским савезима у Србији. 
Планинарски савез Србије из својих 
средстава суфинансира трошкове превоза 
за своје спортисте.
 Ове године камповима је 
присуствовало 110 учесника из наведених 
дисциплина, од тога 46 пионира, 41 јуниор 
и 23 сениора.
 Предавачи су били истакнути 
тренери, инструктори из актуелних 
дисциплина у комисијама Планинарског 
савеза Србије.

Канцеларија ПСС

КАМПОВИ ЗА МЛАДЕ ПЕРСПЕКТИВНЕ СПОРТИСТЕ

ПРИБЛИЖАВАЊЕ СПОРТА МЛАДИМА
“ПЕШАЧЕЊЕ – ПЛАНИНАРЕЊЕ”

У оквиру акције за омасовљење и 
приближавање спорта младима 

“Пешачање - планинарење„ 11. октобра 
2014. године одржан је „Ђачки планински 
маратон“ на планинарској стази Љубовија 
– Манастир Светог Николаја – Соко град у 
Соколској планини.
Ученици ОШ “Петар Враголић“ са 
професорима и планинари из планинарских 
клубова „Авала“ и „Торничка Бобија“ кренули 
су из центра Љубовије трасом дугом 14 
километара брдском вододелницом између 
реке Љубовиђе и Грачаничке реке ка Соко-
граду, односно Соколској планини.
 Учесницима су се обратили Драган 
Павловић, планинарски водич и Небојша 
Васић, професор физичког васпитања, 
који су говорили о идеји и значају ове 
акције , уз напомену да ће оваква акција 
бити организована два пута годишње.
 План кретања и правила понашања 
учесницима је саопштио Драган Павловић 
и тада је формирана колона за полазак. 
Током успона и пешачења одређена су 
места за одмор, одакле се пружају погледи 
ка Торничкој Бобији, Тари и планинама у 
источној Босни.
 Поход је успешно завршен у 
Манастиру Св. Николаја у Соко-граду, где је 
учеснике поздравио и послужио старешина 

Манастира прота Зоран Ристивојевић.
Начелник Службе водича ПСС Зоран 
Контић је одржао предавање из историје и 
основних појмова планинарства.
 Организатори овог похода су били: 
ОШ „Петар Враголић“ са професорима, 
планинарски клубови „Авала“ из Београда 
и „Торничка Бобија“ из Љубовије, 
Канцеларија за младе општине Љубовија, а 
подршку су дали Спортски савез Љубовија 
и организације Еко удружење „Наша 
Љубовија“ и КУД „Азбуковица“.
Поход су водили Драган О.Павловић, 
водич МБ 298 и Слађан Мијатовић из ПК 
„Торничка Бобија“.

Драган О.Павловић
Пл. водич  МБ 298

ВЕСТИ

Полазак на марш
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У Београду је на иницијативу 
Министарства омладине и спорта и 

у организацији Спортског савеза Србије 
одржан Сајам спорта  од 27-29. новембра 
2014. године.
 На штандовима, игралиштима, 
вежбаоницама био је добро препознатљив 
и изложбени штанд Планинарског савеза 
Србије, изнад кога се налазио велики 
знак нашег Савеза. У садржају штанда   
представљена је активност планинара 
Србије кроз бројне  планинарске спортске 
дисциплине. Изложена је планинарска 
опрема, планинарске карте, литература, 
значке, амблеми Службе водича и 
ГСС и други предмети. Посетиоцима је 
дељен промотивни материјал,  којим је 
представљена активност Савеза и програм 
акција за 2015. годину а пројектовани 
су видео спотови и кратки филмови са 
планинарским садржајем. За најмлађе 
учеснике организован је мали планинарски 
квиз знања о планинама у Србији и свету. 
Награда је била публикација „Хајде да 

будемо клинци планинци“. 
 Поред бројних посетилаца 
планинарски штанд посетио је министар за 
омладину и спорт господин Вања Удовичић,  
који је показао интересовање и иницијативу 
за активност планинарске организације 
у подизању свести грађана и омладине о 
значају пешачења за здравље људи. Ова 
иницијатива је  већ покренула сарадњу 
у развоју новог Програма „Пешачење и 
планинарење“.
 Предстоји нам добра припрема за 
следећи Сајам спорта у 2015. години, који 
је најавило наше Министарство.

Канцеларија ПСС 

ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ НА САЈМУ СПОРТА

У сарадњи са Центром за предавачку 
делатност Коларчеве задужбине је у 

првој половини ове године одржан циклус 
предавања „Планине и планинарство“.

Циклус је садржао четири предавања:
17. март - „Планинари Србије у високим 
горама света“, предавач Исо Планић
09. април 

“Кроз Србију пешке лаким кораком”, 
Европски пешачки путеви Е4 и Е7, 
предавачи: Б. Мићић, Б. Божовић
Књига „Планинарске трансверзале 
у Србији“, аутор Б. Челиковић

08. мај 
20 година часописа „Планинарски 
гласник“, свечана академија
Публикација „Планински врхови 
Србије“, аутор Исо Планић

16. јун – „Планинарски спортови“ 
разноврсност планинарских 
дисциплина, високогорство 
(Д. Јаћимовић), алпинизам (С. 
Жарковић), спортско пењање  
(М. Ћирковић), планинарска 
оријентација (Д. Николић), планинарско 
- трекинг такмичење (З. Вукманов).

Б. Божовић

–

–
–

–

–
–

–

–

ОДРЖАН ЦИКЛУС ПРЕДАВАЊА У КОЛАРЧЕВОЈ ЗАДУЖБИНИ

ВЕСТИ



КОНКУРС

На основу члана 3. став 1. Издавачких правила, Издавачки савет Планинарског 
савеза Србије расписује

К О Н К У Р С
За дела планинарске литературе чије издавање, због значаја теме, вредности текста, 
користи за планинарство, приступачног изражавања, документарности и занимљивости, 
Управни одбор планинарског савеза Србије може да помогне учешћем у делу трошкова 
припреме, издавања, штампања и пласмана.

 На Конкурсу могу учествовати чланови  планинарске организације са радовима 
из области планинарства, односно посебних грана, струка и дисциплина од значаја за 
планинарство, као што су:

Планинарски водичи за поједина подручја, планине, врхове, стене и сл
Монографије и фотомонографије о појединим планинама, њиховим деловима 
и објектима на њима
Пригодне монографије поводом годишњице планинарских друштава, за 50 или 
више година рада
Планинарске карте, збирке скица пењачких и спелеолошких објеката и сл.
Стручни приручници за разне видове пењања и кретања у планинама, 
омогућавања боравка у њима, спасавања и помоћи у планинама
Радови из стручних области везаних за живот и кретање у планинама, 
примењиви у планинарству (као што су геологија, спелеологија, метеорологија, 
картографија, ботаника, спортска медицина и сл.)
Радови теоријског значаја о идејним , филозофским, естетским, социјалним, 
педагошким и другим питањима планинарства
Путописи са планинарским садржајем
Радови о српској планинарској прошлости

Конкурс је отворен  до 31. марта 2015. године. 
 Необјављене радове достављати у два штампана примерка и један у електронском 
облику, уз доказ о чланству у планинарској организацији, на адресу Планинарски савез 
Србије, Издавачки савет - 11000 Београд, Андрићев Венац 2.
 Обавеза учесника Конкурса чији рад буде прихваћен је да Планинарском савезу 
Србије достави 5% укупног тиража издања. 

Председник Издавачког савета ПСС
Драган Божовић

–
–

–

–
–

–

–

–
–
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„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.

ДРАГИ ПЛАНИНАРИ, ПЛАНИНАРКЕ  
И ПРИЈАТЕЉИ ПЛАНИНА, 
У НОВОЈ 2015. ГОДИНИ 
ЖЕЛИМО ВАМ ДОБРО 
ЗДРАВЉЕ, ШТО ВИШЕ ДАНА 
ПРОВЕДЕНИХ У ПЛАНИНАМА, 
УЖИВАЊА НА ИЗЛЕТИМА, 
УСПОНИМА И ПЕШАЧЕЊИМА! 

Управни одбор ПСС, Издавачки савет и 
Редакција часописа
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Боговађа, на маршу 100 година од 
Колубарске битке, 29.11.2014.


