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Двадесетодишњe трајање „ПЛАНИНАРСКОГ 
ГЛАСНИКА“ повремено захтева анализу 
садржаја, квалитета прилога, фотографија и 
техничке опремљености ... Задовољство је 

што толико дуго траје, али то никако не значи да не 
треба радити на његовом садржајном и естетском 
унапређењу. Квалитет листа пре свега зависи од прилога 
сарадника / аутора, као и од техничке опремљености, 
зависне од финансијских могућности.
 25. фебруара 2015. године одржана је Седница 
Издавачког савета ПСС. У оквиру дневног реда вођен је 
разговор о садржају, ликовном и литерарном квалитету 
неколико последњих бројева Гласника. Како се у свим 
доменима рада каже да „увек може боље“, тако је и 
општи закључак да и Гласник може да буде бољи. 
Изнети су неки ставови у погледу техничког уређења, 
али и о квалитету текстова који пристижу у Редакцију.
 Зато упућујемо молбу свим ауторима и онима који 
нам се још нису огласили, да уваже нека запажања до 
којих смо, увидом у неколико бројева, дошли. Циљ нам 
је да Гласник учинимо информативнијим пре свега, а 
онда и естетски привлачнијим.
Пре свега, требало би да аутор, кроз свој текст, буде 
читаоцу водич кроз пределе кроз које је он, на својој 
планинарској акцији, прошао. То значи да текст, 
намењен објављивању, мора да буде базиран на 
подацима који ће омогућити читаоцу прво одговор на 
питање зашто баш „тамо“, а онда и како стићи од тачке 
А до тачке Б... Зашто је то важно? Важно је, јер се тако 
читаоцу откривају нови путеви кроз планину којим је 
аутор већ прошао, читалац ће стећи представу о терену, 
одлучиће да ли га то интересује или не. Дакле, важно је 
саопштити какав је пут, какав је успон – тежак, лак, о којој 
се висини ради, има ли успут извора, опасних места, 

колико се пешачи до циља и какав је смештај у дому, 
или на другом месту, има ли занимљивих објеката...
Аутор текста на тај начин позива читаоца да у календар 
својих акција уврсти и овај планинарски доживљај који 
му је аутор текста прецизно презентовао. Наравно да 
је добродошла и назнака и емоција које природа буди 
– то само може да допринесе лепоти казивања, али 
усхићење природом и чари дружења никако не могу 
бити тежиште теме. 
Има и она друга страна - на основу тачних података 
читалац може да процени да ли је ова тура за њега 
претешка, што је опет веома корисно, јер неће довести 
ни себе ни друге у непријатну ситуацију када не може да 
савлада напор. Можда би било могуће да аутор текста 
са мапе, у једном потезу, нацрта контуру предела, што 
би читаоцу понудило још једну значајну информацију. 
 У Редакцију стиже прегршт фотографија, које 
„оживе“ догађај. Углавном су то скупне или појединачне 
фотографије, а много мање је оних које приказују неку 
природну изузетност. Зато је добро фотографисати оно 
што ће код планинара - читаоца побудити радозналост 
и жељу да се упути баш у том правцу.  
 Очекујемо свесрдну сарадњу планинара добре 
воље, који желе да својим прилозима допринесу 
информативнијем, лепшем и раскошнијем руху нашега 
листа, јер ми друго планинарско гласило немамо....
 Истовремено, Издавачки савет и Редакциони 
одбор захваљују свим ауторима на раду и доприносу, 
уз оцену да међу објављеним текстови има таквих, који 
би по свом стручном и естетском квалитету могли да 
буду објављени у страној планинарској литератури, а 
неки већ јесу... 

Редакција

РЕЧ УРЕДНИКА
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„Покрет по свом дејству
може да замени било које лековито средство,
али сва лековита средства света
не могу да замене дејство покрета...“

Ј.Тисо, лекар и мислилац у XVIII веку

ПЛАНИНАРСКИ МАРАТОН НА
ФРУШКОЈ ГОРИ 2015. ГОДИНЕ

ЛИЦЕНЦИРАНЕ СТАЗЕ И  КОТИЗАЦИЈА, ПОТРЕБА ИЛИ НУЖНОСТ

О МАРАТОНУ

Маратон је настао и опстао на искреној 
заједничкој љубави према природи и 
пријатељству добрих људи, што потврђује 
чињеница да се одржава у непрекинутом низу 

од 1978. године до данас. Маратон на својим плећима 
пуних 38 година носе неки чудни људи, низ година раде 
врло успешно, одговорно, из чисте љубави, без икаквих 
материјалних користи. “Заразите се природом зарад 
здравља“ - то је наш позив за учешће на планинарском 
маратону на Фрушкој гори сваке године...
Опуштање у планинском амбијенту најприродније је, 
ефикасан начин психичког и физичког окрепљења. 
На несрећу свих нас, многи људи данас утеху траже у 
загрљају малог екрана. Да маратон траје 37 година, у 
свету томе нико не верује, а учесника је све више.“
 Маратон  није спорт такмичарског карактера 
– победници су сви који у задатом року савладају 
одабрану стазу Често догађаје вреднујемо „од јуче“. 
Подсетићемо како је то изгледало све оне који су 
заборавили, или напросто нису били савременици 
давних маратона.
ПРВИ МАРАТОН одржан је 1978. године на стази од 86 
км (укључени и мали и средњи маратон). Стартовало 
је 407 учесника, одустао 101 учесник (24,82%), на циљ 
стигло 306 учесника (75,18%).
НАЈТЕЖИ МАРАТОН одржан је 1980. године на стази 
Великог маратона у дужини од 87км са 947. учесника, 

од којих је одустало 538 учесника (56, 81%), на циљ је 
стигло 409 учесника ( 43,19%) Ово је једини Маратон 
када је више маратонаца одустало него што је стигло 
на циљ, јер је време било кишовито, стазе блатњаве и 
препречене изваљеним дрвећем.
НАЈМАЛОБРОЈНИЈИ маратонци учествовали су ратне 
1999. године на стази Великог маратона у дужини од 
81,3 км. Стартовало је 11 учесника и сви су стигли 
на циљ. Те ноћи Фрушка гора засута је, више него и 
једна планина, НАТО бомбама. Фрушка гора је тешко 
рањена, јеца од бола и туге...
НАЈМАСОВНИЈИ МАРАТОН одржан је априла 
2012. године на укупно 17 стаза различитих дужина. 
Стартовало је 14.007 учесника, одустало 1.278 (9,12%), 
на циљ је стигло 12.729 учесника (90,88%)
 На 37 маратона било је 206.000 учесника, а више 
од 75% били су млађи од 25 година. Председавајући 
господин Настасић је у наставку седнице посветио 
пажњу потреби да наставимо са организацијом 
маратона, нарочито због великог броја младих, који 
желе да се прикључе акцији. Свакодневно кретање је 
биолошки императив, оно је најздравија храна, оно 
дефинише човека... 38 година покушавамо да упутимо 
људе на бављење рекреацијом у природи. Код нас је то 
још увек пионирски посао, а у развијеном свету масовна 
појава. На прво место настанка свих болести Светска 
здравствена организација је ставила недовољно 
кретање. Последњих година задржао се број учесника 
на Маратону на 14 – 20.000.

На Фрушкој гори, у планинарском дому на Поповици, 
21. фебруара 2015. године одржан је први састанак 
Организационог одбора 38. планинарског маратона 
на Фрушкој гори. Састанак је водио господин Миливој 
Настасић, родоначелник Маратона и председник 
Одбора, у присуству представника тридесет чланица 
Одбора. Присутни су обавештени да ће од ове године 

на Маратону бити 19 стаза, од којих су четири 
лиценциране од стране међународних организација 
ИТРА и УТМБ.
Одлучено је да се за учешће на 38. планинaрском 
маратону уведе котизација.
Старт је 25.04.2015. у 9 часова на Поповици на 
Фрушкој гори...
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Маратон са 19 различитих стаза је веома тешко 
организовати. 97% стаза пролази кроз планинско-
шумски амбијент, а само 3% кроз урбану средину 
-  поред Старог Хопова, Врдника, Јазка, Бешенова и 
Беочина. Свих 197 стаза маркирано је белим кругом 
са црвеним срцем у средини. Постоје 24 контролне 
тачке где се налазе пунктови за освежење и санитетска 
служба.
 Маратон ће трајати два дана и једну ноћ – 34 сата. 

ОД ОВЕ ГОДИНЕ ЧЕТИРИ ЛИЦЕНЦИРАНЕ 
СТАЗЕ... КАКО ДАЉЕ?
 Свесни времена  и  опасних странпутица које су 
изазов многим младим људима, ми чинимо што можемо. 
Нудимо маратонске стазе, јер знамо да је наш правац 
исправан – нуди напор, истрајност, зној и понеку сузу 
радосницу. Ко је спреман да прође стазу од најкраће 
(10,5 км) до најдуже (125 км) тај ће се сигурно одупрети 
пороку сваке врсте. То је битка за  живот са више смисла. 
Зато је маратон као спортска дисциплина у замаху 

– имају га у нашем окружењу Словенија, Хрватска, 
БиХ, Македонија, Грчка, Мађарска. Најпрестижнији у 
Европи је Маратон око Мон Блана са циљем и стартом 
у Француској у Шамонију, а стаза пролази кроз Италију 
и Швајцарску.

Наш „Ултрамаратон плус“ (111,15 км дужине и 
4.119 метара успона и силазака) од 2011. године 
био је квалификациона трка за овај престижни 
Ултрамаратон.
 Са великим задовољством истичемо да су од 
ове 2015. године стазe Маратона добиле сертификат 
да су уређене по стандардима Светске организације 
маратона у планини ИТРА из Лозане и да су као такве 
уврштене у ред светских трка као квалификационе за 
трку око Мон Блана.

О КОТИЗАЦИЈИ
 На свим маратонима у Европи, па и у свету, плаћа 
се котизација. Изражено у еврима највише у Француској 
– 214, у Хрватској 114, у Грчкој 90, у Мађарској 65...
У нашим крајевима годинама је присутна економска 
немоћ, а да би се организовао маратон, потребна су 
знатна финансијска средства. За 37 година, колико 
траје Маратон, држава је прошла и кроз ратове и 
кроз немаштину. За све те године наш Маратон је 
финансирала привреда Новог Сада, а све је било 
бесплатно... Организатори Маратона су, радећи без 
накнаде, дали овој манифестацији преко 14.000 сати 
добровољног рада. Маркирано је око 200 км стаза, 
уз пешачење од преко 800 км. Уз све то, требало је 
прикупити силну документацију, обезбедити учеснике и 
здравствену помоћ...
 По угледу на друге државе, у којима се плаћа 
котизација, пред нама је питање: КОТИЗАЦИЈА – ДА 
или НЕ
 Почнемо ли наплаћивати котизацију биће оних који 
котизацију не могу да плате, па на маратон неће доћи 
и зато се залажем да котизацију не треба уводити, 
надајући се да ће, као и увек, бити оних који хоће да 
помогну, као што их је било увек....
Видим два пута. Један је да овогодишњи 38. маратон 
буде последњи. Други пут је да једним делом средстава, 

НАЗИВ ДУЖИНА УТМБ 
ПОЕНИ

Ултра екстремни маратон 125,21 km
5.611 Д+ 4

Ултра маратон 107,414 km 
4.289 Д+ 3

Велики источни маратон 81,37 km
3.292 Д+ 2

Средњи источни маратон 59,27 km
2.263 Д+ 1

Извор: www.ultratrailmb.com/page/87/List of qualifying races.html
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прикупљених за котизацију, Маратон буде делимично 
материјално обезбеђен и самоодржив, а другим делом 
средстава да буде плаћено лице којем би рад на 
организацији Маратона било животно опредељење 
и професија... Сада тај велики посао нико неће да 
преузме на волонтерској основи.. Дужност нас старијих 
је да пренесемо искуства и знања млађим нараштајима, 
јер ова манифестација мора да буде отворена за све 
љубитеље природе, а учешче за све оне који не могу 
да плате – мора да буде бесплатно.

РЕЧ ПРИСУТНИХ
 У дискусији о поднетој информацији већина се 
заложила да се котизација уведе. Предложено је да 
котизација на 11 стаза буде 200 динара за одрасле, 
100 динара за децу уз списак оверен од стране школе 
и пратњу наставника или пунолетног учесника. За 
учеснике на стазама средњих, великих, ултра и ултра-
екстремном маратону висина котизације биће накнадно 
предложена.
Једногласно је донета одлука Организационог одбора 
38. планинарског маратона на Фрушкој гори - усваја се 
информација председника Организационог одбора и 
предлог да се за учешће на 38. планинарском маратону 
на Фрушкој гори наплаћује котизација.
 Техника наплате, прикупљања новца биће поверено 
банци.
 Коначна одлука о висини котизације биће донета 
на састанку Организационог одбора крајем априла 
2015. године. Тада ће бити донета одлука о целокупној 
техничкој организацији и обезбеђењу маратонских 
стаза.

Изводи из излагања
Миливоја Настасића

покретача фрушкогорског маратона
Приредили: Бојана Поповић и Боривоје Вељковић
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ПЕШАЧЕЊЕ И ПЛАНИНАРЕЊЕ

БЕОГРАЂАНИ ПЕШАЧЕ

Првог дана пролећа, 22. марта ове године, 
Београђани су имали лепу прилику да 
пешаче. Акција „Пешачење у Београду“ била 
је прва од осам акција, које ће се одржати у 

градовима Србије у 2015. години. Акције се изводе у 
оквиру „Програма развоја здравих начина живота у 
Србији кроз пешачење и планинарење“.
 Програм се изводи уз подршку Министарства 
омладине и спорта Републике Србије.
 Акција пешачења изведена је на седам локација са 
осам пешачких стаза на више места у Београду. Стазе 
су биле дужине од 3 до 9 км.

Смерови пешачења били су следећи:
1. АВАЛА - стаза 1 дужине 7 км и стаза 2 дужине 
3,5 км. Организатор пешачења на овој стази био је 
Планинарски клуб „Авала“ из Београда.
2. КОШУТЊАК - стаза дужине 8,5 км. Организатор 
пешачења ПСК „Копаоник“ и ПСК „Јосиф Панчић – 
Полицајац“ из Београда.
3. МИЉАКОВАЧКА ШУМА - стаза дужине 6 км. 
Организатор пешачења ПСК „Копаоник“ и ПСК „Јосиф 
Панчић – Полицајац“ из Београда.
4. БОЈЧИНСКА ШУМА - стаза дужине 5,6 км. 
Организатор пешачења ПК „Железничар“ и ПД „ПТТ“ 
из Београда.
5. ЈАЈИНЦИ (Спомен парк) – КУМОДРАЖ (кућа Војводе 
Степе Степановића), дужина стазе 3,5 км. Организатор 
ПК „Балкан“ из Београда.
6. ВИНЧА – РИТОПЕК - стаза дужине 5,6 км. Организатор 
ПК „Железничар“ из Београда.
7. ЗЕМУН – МОСТ „М. ПУПИН“ – БОРЧА - дужина 
стазе 8,9 км. Организатор ПК „Победа“ из Београда.

ОРГАНИЗАЦИОНА И ГРАФИЧКА
ПОДРШКА АКЦИЈЕ
 За потребе учесника пешачења припремљен је и 
одштампан посебан илустровани материјал „МАЛИ 
ВОДИЧ ЗА ПЕШАЧЕЊЕ У БЕОГРАДУ“.
 Штампани су плакати димензија 50х70 са 
препознатљивим графичким решењем, којим се 
позивају грађани на пешачење. Плакати су распоређени 
по важнијим институцијама и школама.
 На полазним местима пешачких стаза постављени 
су транспаренти (банери) са натписом: АКЦИЈА 
„ПЕШАЧЕЊЕ У БЕОГРАДУ“, назив стаза и датум 
одржавања акције.

АКЦИЈА „ПЕШАЧЕЊЕ У БЕОГРАДУ“
22. МАРТ 2015. ГОДИНЕ

Стаза: Бојчинска шума

Шта је пешачење? Шетња - рећи ће неко, што 
није тачно.. Можда је то ходање? И то је делимично 
тачно, али недоречено. Ходање је само свакодневно 
кретање.... Оно јесте примерено сваком живом 
бићу у природи уопште, према томе и човеку. 
Међутим, пешачење у правом смислу је посебан 
избор, посебна одлука и филозофија испуњавања 
животног програма сваког човека који жели да 
пешачећи, тј. крећући се успорено, насупрот 
данашњем брзом времену и брзом транспорту, 
упознаје различите крајеве и људе, испуњава мисију 
ходољубља, пријатељства, поштовања и чувања 

природног и створеног наслеђа. При томе, они 
који су одабрали пешачење као део животног 
програма обогаћују себе у вишезначном образовном, 
културном, физичком и пре свега хуманом смислу.
Када се изузму досадашња вишевековна ходочашћа, 
или принудна путовања пешице, пешачење је данас 
постало културни покрет одласка у природу, или 
друге урбане пределе.
 
 Планинарима је све ово познато. Али, како 
привући друге суграђане који „само што нису кренули“ 
а никако да крену...
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 Све стазе обележене су планинарским ознакама у 
виду црвено-белог круга пречника 10 цм.
 На почетку сваке стазе учеснике су сачекали и 
водили планинарски водичи и чланови Горске службе 
спасавња.

БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА ПЕШАЧЕЊА
 На свим пешачким стазама укупно је учествовало 
969 грађана Београда различите старосне доби.

УСЛОВИ ПРИПРЕМЕ АКЦИЈЕ
 Позиви грађанима Београда упућивани су путем 
електронских порука на више од 200 адреса (факултети 
физичке културе и други факултети, рекреативни и 
спортски савези и организације, општински спортски 
савези, све основне и део средњих школа у Београду).
 У овом делу активности били су потребни 
посебни напори без обзира што је у данашњим 
информатичким условима лако доћи до потребних 
адреса. Наиме, није било довољно упутити класично 
позивно писмо са графичким материјалом, већ је 
био неопходан и непосредни контакт са лицима 
задуженим за овакве врсте активности. Интересовања 
за одржавање сарадње за присуство акцији било је 
веома разноврсно, нажалост често без интересовања. 
Јасно је да се организовање оваквих акција на ширем 
фронту популације мора дуготрајније и квалитетније 
припремати.

САРАДЊА СА ЈАВНИМ МЕДИЈИМА
 За потребе одржавања акције остварени су наступи 
у разноврсним медијима пре свега захваљујући 
подршци Секретаријата за заштиту животне средине 
и Секретаријата за омладину и спорт Управе града 
Београда, преко којих су заказивани наступи на ТВ 
каналима и у штампи.
 Званична конференција за штампу одржана је 18. 
марта 2015. године у сали Скупштине града.
Директно ТВ укључење остварено је током пешачења 
на стази у Кошутњаку на РТС-у (подневни Дневник).

ПЕШАЧЕЊЕ И ПЛАНИНАРЕЊЕ

Стазе: Кошутњак и Миљаковачка шума

Учесници на стази Авала

СТАЗА БРОЈ 
УЧЕСНИКА СТРУКТУРА

Авала 1 70 мешовита
Авала 2 90 ђачка популација

Кошутњак 167 50% ученици ОШ, 
студенти, грађани

Миљаковачка шума 103 мешовита
(70% учесница)

Бојчинска шума 212 мешовита
(60% ученици ОШ)

Јајинци - Кумодраж 84 мешовита
(50% ученици ОШ)

Винча - Ритопек 121 мешовита
(50% ученици ОШ)

Земун - мост 
“M. Пупин” - Борча 122 мешовита



ПЕШАЧЕЊЕ И ПЛАНИНАРЕЊЕ

 Као веома корисно показало се емитовање писаног 
обавештења о одржавању акције пешачења током 
гледаних дневних информативних програма (кајрон). 
На пример - емисија „Београдска хроника“ РТС, Студио 
Б итд. Такође је важно да се позиви на акцију појаве у 
листовима дневне штампе.

ПОДРШКА АКЦИЈИ И 
ОСТВАРЕНИ КОНТАКТИ
 Поред поменутих секретаријата Градске 
управе (Секретаријат за заштиту животне средине, 
Секретаријат за омладину и спорт и Секретаријат за 
образовање) остварени су контакти и добијена подршка 
од ЈП „Србијашуме“- Шумско газдинство Београд, ЈКП 
„Зеленило Београд“.
 Остварени су контакти и сарадња са више основних 
школа, углавном у околини стаза за пешачење - 
општина Сурчин, општина Раковица, општина Гроцка 
(Винча и Ритопек), општина Земун, општина Палилула, 
општина Вождовац (Бели Поток).
 У реализацији акције учествовали су бројни 
појединци из свих поменутих институција, јавних 
предузећа, школа, општинских управа, планинарских 
клубова, заштићених природних добара, еколошких 
удружења, који су несебично помагали да акција 
„Пешачење у Београду“ буде успешно изведена.
 Планинарски савез Србије у организацији ове 
акције имао је велику помоћ од Планинарског савеза 
Београда, чији су планинарски клубови преузели 
задужење да организују пешачење на појединачним 
одабраним стазама, како је и приказано у извештају.

ОКВИРНИ ЗАКЉУЧЦИ
 Акција „Пешачење у Београду“ успешно је изведена 
уз подршку свих поменутих учесника. У оцени услова 
организовања и одзива грађана за присуствовање 
акцији треба имати у виду чињеницу да је ова акција 
једна од првих, или међу првима, које се повремено 
или ретко покрећу у нашем граду.

 Овакав приступ (програм за 2015. годину) са 
приближавањем места за пешачење свим грађанима у 
крајевима Београда где станују, вероватно представља 
добро полазиште за даљи развој овог пројекта. То су 

потврдили и многи учесници ове акције и изразили 
очекивање да ће се акције поновити и више пута 
годишње.
 За организовање оваквих акција у Београду 
неопходна је много већа техничка подршка посебно 
у делу обавештавања јавности, што подразумева 
постављање банера већих димензија на више прометних 
јавних места у Београду, затим обавештавање школске 
и студентске популације, које мора бити изведено по 
свим правилима контроле ризика и безбедности. И 
наравно, у случају већег одзива грађана биће неопходна 
и јача и бројнија подршка стручних људских ресурса.
 Мишљења смо да што пре треба успоставити 
видљиву структуру пешачких стаза у Београду у 
занимљивим деловима града (природна добра, 
приградске шуме, културно-историјски предели), која 
ће бити уграђена у укупну туристичку, рекреативну, 
спортску и образовну понуду града Београда.
 Јасно речено, што већи број грађана треба да зна 
да у граду постоје квалитетне, лепе и не много захтевне 
стазе за пешачење и рекреацију.
 Видљивост ове инфраструктуре пешачких стаза 
мора да буде изражена у непосредној зони поласка 
сваке стазе, уз информације о везама са линијама 
градског саобраћаја, тако и дуж целе стазе.
 Графички прилог „Мали водич за пешачење у 
Београду“ изазвао је примерено интересовање код 
свих учесника којима је подељен..
 На крају, било би корисно (у сарадњи са Управом 
града Београда, надлежним Секретаријатима и 
Туристичком организацијом Београда) приступити 
изради целовитог Водича за пешачење у Београду, у 
виду „информативне свеске“ са потребним садржајем 
за више од двадесет квалитетних локација са пешачким 
стазама у Београду и околини, укључујући и део 
пешачке стазе Европског пешачког пута Е4.

Бранислав Божовић

9

Учесници на стази Јајинци - Кумодраж



10

ПЕШАЧЕЊЕ И ПЛАНИНАРЕЊЕ

Спортско рекреативну планинарску акцију су 
14.11.1982. покренули Планинарско смучарско 
друштво”Железничар” и лист “Дневник“, који 
12 новембра 1982. године објављује текст 

„Планинари позивају - пешачите у природи...“
 Планинарско друштво ”Железничар” из Новог Сада 
покреће занимљиву и корисну акцију. Активисти овог 
друштва ће организовати сваког викенда једнодневне 
излете за све љубитеље природе и активног одмора, 
а истовремено биће то и прилика да се сазна нешто 
више о многим местима на Фрушкој гори. На истој 
страници објављен је и текст доктора Радивоја 
Вемића ”Кретање је здравље. Савремени човек се 
све мање креће, лако замара, све чешће се срећу 
„стари младићи”. Био је то позив на акцију. Ова акција 
популарно названа “Пешачимо у природи”, непрекидно 
се изводи сваке недеље и у друге нерадне дане 
(празничне). Ни ваздушне интервенције НАТО-а, ни 
порушени мостови нису спречили најупорније учеснике 
да недељом препешаче планирану туру. До сада је 
изведено 2.152 излазака у природу са 216.877 учесника 
који су препешачили више од 4.000.000 километара и у 
природи на свежем ваздуху провели више од 2.000.000 
сати.
 Акција је намењена свим љубитељима природе. 
Програми су обогаћени посетама музејима, 
манастирима, као и прикладним забавама и спортско – 
рекреативним такмичењима. Средства информисања 
су позивала грађане, љубитеље природе да се укључе. 
Планинарка Нада Дамјановић стиховима позива “Крени 
по здравље, планина зове, не требају ти ципеле 
нове’’.
 Кретање је главни извор здравља. Кретање може 
заменити многе лекове, али сви лекови заједно не могу 
заменити кретање (Др.Тисо, француски лекар).
 Пешачење Фрушком гором је благотворно: 
поправља крвну слику, смањује повишени крвни 
притисак и масноћу у крви (Др.Планојевић, новосадски 
лекар). 
 Лекари Дома здравља “Нови Сад” промовишу 
здраве стилове живота и заједно са планинарима 
позивају на пешачење у природи.
 Учеснике су водили обучени планинарски водичи. 
По правилу сваки пут је био други водич, а сваки од 
њих је уносио нешто ново у програм и тиме га чинио 
садржајнијим. За 32 године 321 водич је допринео 

успеху ове акције, а преко 32 пута су водили Араницки 
Милица, Цветановски Манојло, Ћирић Драган, Халас 
Ђура, Грчић Зоран, Јан Ото, Јосимчев Владимир, 
Јањошевић Синиша, Киждобрански Миливој, Микалачки 
Ђорђе, Настасић Миливој, Николић Мирјана, Новковић 
Милорад, Пејовић Предраг, Рот Дезидер, Суџум Богдан, 
Штикавац Косовка, Шнајдер Томислав, Томичић Петар 
и Зердо Бошко.
 Овом приликом позивамо све љубитеље природе 
да упознају лепоте Фрушке горе, те наше панонске 
лепотице.

Ако желиш да те прати срећа, 
буди чешће у друштву дрвећа.

...
и видећеш, ведрији и млађи,

колко ће ти живот бити слађи.
(Добрица Ерић)

 Средствима информисања изражавамо захвалност 
на досадашњем обавештавању о планираним 
недељним пешачењима, са жељом да на томе и даље 
истрају јер ова спортско-рекреативна планинарска 
акција traje и даље.

 Фрушка гора зове. Одазовимо се!

За Планинарско-смучарско друштво “Железничар” 
Миливој Киждобрански

ПЕШАЧИМО У ПРИРОДИ
ПОВОДОМ  32. ГОДИШЊИЦЕ НЕПРЕКИДНОГ ОСТВАРЕЊА
ПРОГРАМА ПЕШАЧЕЊА ПСД “ЖЕЛЕЗНИЧАР” НОВИ САД



У организацији Планинарског савеза Србије 
– ПК „Копаоник“ – Лепосавић и Савеза 
удружења потомака ратника Србије 1912 – 
1920. уз суорганизаторе ПСД „Рудник“- Горњи 

Милановац, ПД “ПТТ“- Београд, ПД „Каблар“ – Чачак, 
ПСД „Ћира“ - Лајковац, ПД „Вис“ - Лазаревац, ПК 
„Победа“ - Београд, изведен је марш „Стазама ратника“, 
од 11 – 14. децембра 2014. године... Према плану, 
марш је кренуо са три правца – из Овчар Бање, Горњег 
Милановца и са Рудника. Сви учесници су се окупили 
на Сувоборској греди – Равна гора и заједно продужили 
до Лазаревца, где су присуствовали обележавању 100 
година од Колубарске битке.
 Учесници марша пешачили су у три правца стазама 
којима су се кретале српске армије супротстављајући 
се аустроугарског војсци, прелазећи планинске масиве 
и линију фронта, где је извршен пробој у дужини од 80 
км. Другог дана акције сви учесници из сва три правца 
окупили су се на Сувоборској греди – Равна гора, где 
је одржано „српско вече“, којим је  обележен пробој 
непријатељског фронта. 

 Маршом трасираним стазама обухваћена су скоро 
сва значајна места Колубарске битке. Прва група 
кренула је од Овчарско-кабларске клисуре преко 
Каблара и Шиљковице, где је, уз присуство делегата 
општине Чачак, одржан помен и положени венци код 
спомен - чесме команданту ужичке војске ђенералу 
Вукоману Арачићу. Пешачење је настављено до села 
Богданице – ОШ „Иво Андрић“. Ту су нас срдачно 
дочекали домаћини, директор Зоран Пантовић и 
трубачки школски оркестар, којима је уручен „Завет 
старих српских ратника“. Одржано је другарско вече уз 
беседе и златне тонове пионира трубе.
 Следећег дана настављамо правцем Велики 
Маљен, Риор до Сувоборске греде - Равне горе. 
Снег се јавља од Округлих бреза – све га је више. Од 

великог Маљена до Равне горе има га већ у висини од 
двадесетак сантиметара. Прати нас сунчан дан, као 
Богом дан! Отворили се видици на све стране...
 Друга група је кренула из Горњег Милановца преко 
Такова, Проструге до Рајца и трећа са Рудника преко 
села Бољевци и Проструге до Рајца. Другог дана обе 
групе са Рајца изашле су на Сувоборску греду, где су 
се спојиле са првом групом. И ту је уз песму одржано 
„српско вече“.
 Трећег дана прикључила нам се већа група 
планинара из Чачка, Краљева, Београда, Лазаревца 
и Мионице. Са Равне горе изашли смо прво на 
врх Сувобора, а затим смо се спустили преко села 
Планиница и села Струганик, где смо посетили родну 
кућу Војводе Живојина Мишића, Манастир Рибницу 
и наставили даље до Мионице, ОШ „Милан Ракић“ 
где нас је љубазно дочекала директорка Слађана 
Ранковић. Мања група дечице учествовала је у маршу 
од Струганика, а други су извели програм, отворили 
изложбу, приказали један стари филм, а све је било 
у знаку Колубарске битке и Великог рата.Уручене су 
захвалнице, а школи додељен „Завет српских ратника“, 
који ће красити зидове и подсећати мале ђаке на велике 
дане српске историје.
 Акција је завршена у Лазаревцу код Цркве Светог 
Димитрија полагањем венца на Спомен-костурницу 
српских ратника.
 Акцији се одазвао 91 учесник из 16 планинарских 
друштава.
 Захваљујемо свима који су на било који начин 
помогли извођењу ове акције, која ће, а радимо на 
томе, постати традиционална и бити убележена у 
календар. Верујемо да ће већ следеће године и Војска 
Србије учествовати у овом подухвату.
 Извештај доставио председник ПК „Копаоник“ 
– Лепосавић, водич 165 ПСС и члан Савеза удружења 
потомака ратника Србије 1912 -1920.

Радољуб Кнежевић - Раде 

ИСТОРИЈСКО СЕЋАЊЕ

СТАЗАМА РАТНИКА
СТО ГОДИНА ОД ВЕЛИКИХ ПОБЕДА 1914 – 2014.
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ПЛАНИНАРСКА СОЛИДАРНОСТ

Природне непогоде, неретко катастрофалних 
размера, напросто се – догоде! Једина помоћ  
пострадалима је у људској солидарности и 
хуманости, друге нема..! Србија је у мају 2014.

године  погођена  поплавама, у којима су страдали и 
људи и имовина, а они који су били у могућности да 
помогну нашли су се на испиту разумевањa за туђу 
муку. Сада, када меримо последице , можемо сагледати 
и штa су људи добре воље учинили на спасавању 
других, често угрожавајући и своје животе, неретко 
чинећи чуда....
 19. маја 2014. године оглашава се Министарство 
омладине и спорта – Сектор за спорт - и доставља 
акт Спортском савезу Србије о покретању акције за 
прикупљање помоћи за најугроженија поплављена 
подручја: “Зато вас молимо да ХИТНО обавестите 
своје чланице да организују прикупљање помоћи 
и уз Вашу координацију прикупљена средства 
доставе у централни магацин. Прикупљену помоћ ће 
дистрибуирати Министарство омладине и спорта, а у 
сарадњи са Црвеним крстом и у складу са исказаним 
потребама...“ 
 Већ 20. маја 2014. године, Спортски савез Србије 

шаље допис свим градским и општинским савезима 
да, сходно допису Министарства омладине и спорта 
Србије, хитно организују прикупљање помоћи у 
средствима која су наведена у допису...
 Све се, дакле, ради одмах и брзо, а у свему је 
најважнија добра организација. 
 У складу са спортским духом, позиву се одазивају 
спортске организације, друштва и клубови. 
Најпозванија да стигне до тешко приступачних 
места је Горска служба спасавања Србије (ГССС) 
основана давне 1952. године. Од процене ситуације, 
преко претраживања речног корита, евакуације 
угрожених, пружања прве помоћи на лицу места, 
трагања за несталимао стизања чамцима до кровова 
потопљених кућа – добија се истински стравична слика 
несреће која је задесила Србију. 
ГСС Србије је за 8 радних дана, од 15. до 22. маја 2014. 
године, деловала на 12 локација; Топола (Жабаре), 
Чачак, Велико Поље (Обреновац), Лешница (Лозница), 
Раковица, Ресник, Прњавор (Шабац), Обреновац, 
Пожега, Обреж (Варварин), Сталаћ, Пожаревац...
Са 140 спасилаца, ГСС је обавила 300 интервенција, 
63 пута пружила прву помоћ и евакуисала 1.288 
особа. Користила је чамце, службена возила ГСС 
Србије, камионе, тракторе и приватне аутомобиле. 
Захваљујући члановима ГСС спасени су многи животи. 
Има, међутим, једна истина, а то је – да већина наших 
грађана, до ове несреће, није ни знала да постоји 
организација чији се чланови кроз вежбе и курсеве 
обучавају за пружање помоћи на местима до којих је 
некада незамисливо тешко стићи…
 ГСС Србије добитник је Златне медаље „МОЈ 
ИЗБОР“ за ангажовање током мајских поплава. 
Признање је доделило удружење „Моја Србија“ под 
покровитељством града Београда, крајем септембра 
2014. године.

СОЛИДАРНОСТ НА ДЕЛУ
ПОПЛАВЕ У СРБИЈИ 2014. ГОДИНЕ
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 На састанку Планинарско-смучарског клуба 
„Авала“ договорено је да се чланови укључе у 
прикупљање помоћи за угрожено становништво. Према 
упутству Црвеног крста Вождовца прикупљање се 
односило на конзервирану храну, готова јела, средства 
за хигијену, средства за дезинфекцију...

 Чланови Планинарског друштва „Жежељ“ 
из Крагујевца укључили су се у две акције помоћи у 
селима Надрље и Љубичевац.
Хуманитарна акција „Надрљу у походе 2014“ 
организована је на позив општине Рековац и Црвеног 
крста. 12 планинара  ПД „Жежељ“ 18. маја 2014. год. 
упутило се у помоћ становништву села, где су бујични 
токови и мање реке однеле стотине метара путева 
– затрпали их клизиштима и нанели огромне штете на 
инфраструктурним објектима. Оштећена је електрична 
мрежа, па су мештани остали без могућности 
комуникације. Уз помоћ МУП-а допремљена је 
хуманитарна помоћ. Прешавши око 19 км планинари су 
обишли 30 домаћинстава у којима живи 70 мештана.
Чланови ПД „Жежељ“ извели су још једну хуманитарну 
акцију у селу Љубичевац. 18 планинара обишло је 
мештане села на источним падинама Рудника , код 
Страгара. Поделили су хуманитарну помоћ. На тешко 
приступачном терену затекли су бујицама оштећене 
путеве, клизишта и оштећене инфраструктурне објекте, 
електричну мрежу и каблове фиксне телефоније, па 
су мештани били одсечени од света. Планинари су 
обишли 27 домаћинстава са 58 мештана. 
На свечаности 10.6.2014. године Црвени крст и 
Скупштина града Крагујевца уручила је Захвалницу 
члановима ПД „Жежељ“ ...
      
 ПД „ВРХ“ из Кладова притекло је у помоћ Текији, 
насељу у општини Кладово. Чланови Друштва одустали 
су од планираних акција и  једногласно донели одлуку 
да помогну на рашчишћавању насеља. У акцију се 
укључило 18 планинара ПД „Врх“ из Кладова, три 

омладинца, шесторо планинара из ПД “Дели Јован“ из 
Неготина. Кренули су пут Текије. Радови су обављени 
у школи – рашчишћаване су учионице и откопаване 
водоводне цеви.

 Планинарско - смучарско друштво „Железничар“ 
из Новог Сада доставило је списак имена планинара 
који су ангажовани на одбрани од поплава у Сремској 
Митровици 18. маја, 2014. године. Учествовао је 21 
планинар. Сем списка имена учесника, није приложен 
извештај о току акције, па су читаоци „Планинарског 
гласника“ ускраћени за информације о збивању на 
терену.

 ПК „Победа“ је 16. маја 2014. године објавила 
на свом сајту да почиње прикупљање помоћи за 
пострадале у поплавама. Одзив је био веома добар. 
Помоћ се састојала од конзервиране хране, воде, 
сокова, средстава за личну хигијену, а све је у виду 
пакета отпремљено у Црвени крст Србије, Београда 
и Врачара. 16 пакета је прослеђено у село Ребељ 
– Медведник, а 2,5 тоне воде отпремљено је кризном 
штабу у Љиг. 36 пакета који садрже дечју одећу, играчке 
књиге, као и обућу за децу и одрасле, касније је, према 
потреби и распореду, Црвени крст проследио даље.
ПК „Победа“ је доставила ПС Србије фотокопије 
спискова у којима је таксативно набројано све што 
је прикупљено, по врсти и количини. Такође је 
достављен и списак са именима и презименима свих 
планинара који су у акцији учествовали, уз евиденцију 
о врсти и количини донације. Приложено је и неколико 
признаница и захвалница установа које су донацију 
примиле. 
 Планинари Србије обавили су први најтежи 
задатак. Прва битка је добијена, али борбе се воде док 
и последња штета не буде надокнађена и последња 
кућа изграђена - опет солидарношћу и разумевањем 
за туђу невољу... 

Приредила: Бојана Поповић
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ЗАНИМЉИВА ГЕОГРАФИЈА

ПЕЋИНА АНГИТИС
У ГРЧКОЈ

Хиљаде наших људи, током целе године, хрле 
у суседну Грчку. Разлози су многострани. 
Највећи број иде да се одмара и ужива у купању 
на безброј плажа, најчешће то су Паралија, 

Парга, Евиа, Тасос, Халкидики... Многи посећују 
историјска места – Атину (Акропољ), Спарту, Коринт, 
Олимпију, Делфе, Метеоре... Има и ходочасника, 
који одлазе у Свету гору (Атос) и који, поред посете 
Хиландару, одлазе и до Кареје, Ватопеда, Зографа, 
Кутлумуша, Велике Лавре.. Али, ту су и планинари од 
којих многи сматрају да, ако се нису попели на Олимп, 
као да у Грчкој нису ни били! Само мали број сретника 
зна да у Грчкој, поред наведених културно-историјских 
и туристичких атракција, могу да се виде и нека ретка и 
необична места. Једно од таквих је и пећина Ангитис.
 Ова пећина је у северном делу Грчке, у Јегејској 
Македонији. Налази се недалеко од два грчка града - 
Сереса и Драме, а близу је и бугарска граница.
 Долазимо из Бугарске, од пограничног града 
Гоце Делчев. По уласку у Грчку возимо се брдовитим 
тереном. Стижемо и до планине Фалакронкоја, високе 
преко 2.000 метара. Прелазимо превој, где је раскршће 
за Зимски смучарски центар. Спуштамо се у долину до 

градића Просостани. Одавде скрећемо на северозапад 
још петнаестак километара.
 Стижемо у долину невелике реке Ангитис, притоке 
Струме. Иако није велика, ова река има доста велики 
пад са брзацима и слаповима. Долина је плодна, терен 
валовит. Амбијент којим тече спелеологу ништа не 
обећава. У даљени смо од Бугарске једва педесетак 
километара. Стижемо до подножја огранака планине 
Фалакрон. Долазимо у леп уређен парк уз реку, око 
које су горостасни платани. Постоје уређене пешачке 
стазе. Обилазимо и омању капелу, или како Грци кажу 
„параклис“ и ту чујемо снажан хук воде, која недалеко, 
из правог крашког врела, бучно истиче. Прелазимо мост 
испод извора и долазимо до билетарнице. Плаћамо 
улазницу чак 7 евра (у Бугарској само 2-3 евра!) Уз 
пратњу водича крећемо бетонираном стазом лево 
од извора. Долазимо до прокопаног улаза у пећину. 
Отвара се капија, пали светло и улазимо у ходник дуг 
70-80 метара. Одједном, улазимо у пећину на обали 
реке, која је широка десетак метара, а која има доста 
јак пад. Висина пећине је свега 5-6 метара, али са 
таванице висе гроздови сталактита најразноврснијих 
боја. Пећински накит је густ, разних је димензија и није 
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уобичајено купаст, већ је некако квргаст, неправилан. 
Понегде из реке израњају читави пећински стубови, 
који се преливају у разне боје - од жуте, па све до 
црвене и разних нијанси црне. Све је зналачи и 
стручно осветљено. Очекујемо чамце и вожњу по реци. 
Уместо тога, средином реке направљена је пешачка 
стаза поплочана бетонским блоковима и ограђена. 
Ходамо уз реку. Вода доста брзо и бучно тече поред 
нас. Стално се окрећемо, час на једну, час на другу 
страну, јер пролазимо необично богатом пећином. На 
неколико места пролазимо испод намерно срушених 
сталактита, како би могла да се направи стаза, а на 
једном месту се мора добро сагнути да би се могло 
наставити разгледање овог необичног природног 
феномена. Направљена стаза уз реку је дуга око 500 
метара. Овде се свод пећине снижава и продужетак 
стазе би условио ново рушење природних пећинских 
украса. Водич нам рече да је пећина, уствари, подземни 
ток ове крашке реке, дуг око 5 км и да је и даље пун 
разноврсног пећинског накита. Враћамо се истим путем. 
И сада, посматрано из другог игла, све је око нас ново, 
необично и надасве лепо. Долазимо на почетно место. 
Не враћамо се кроз прокопани канал, већ скретосмо 
лево у нови, прокопани ходник. После само педесетак 
метара изађосмо из тунела и одједном стадосмо 
запањени - стигли смо у нову, велику дворану. Река 
тече поред нас, а цела дворана је осветљена дневном 
светлошћу. Збуњени смо. Али, бацивши поглед нагоре, 
угледасмо широки отвор, виглед, одакле долази дневна 
светлост. Осврнувши се, видимо да река ту, пред нама, 
опет понире и да нисмо на раније виђеном изворишту 
реке Ангитис. Пред нама је још једно изненађење. У 
овој пространој, видној дворани постоји и један велики 
точак, долап, који је некада вода покретала. Да ли је тај 
долап коришћен за наводњавање, као млин, или као 
електрична централа нисмо сазнали, али утисак је био 
веома необичан и упечатљив. Излазак из ове необичне 
пећине опет је водио прокопаним ходником. Изашавши 

из пећине, били смо и одушевљени и опчињени. Зар је 
могуће у овој питомини наићи на овакву необичност и 
природну лепоту...?
 Овај задњи део пећине, где је воденички точак, 
долап, био је људима познат од давнина. Међутим, 
унутрашњост са прекрасним пећинским накитом 
откривена је недавно, тек 1978 године. Откривање 
пећине ишло је преко роњења кроз речне сифоне, да 
би тек касније били прокопани ходници. Температура 
воде у пећини је константна и износи 13 степени, 
док је температура ваздуха 17 степени током целе 
године. Археолози и антрополози су утврдили да се 
у пећини живело још у праисторији, а као доказ ту су 
сечива, врхови стрела, остаци грнчарије. Поред доказа 
о животу људи, овде су нађени и остаци животиња - 
мамута, медведа, јелена из још старијег периода.
 Пошто сам обишао много пећина, не само у бившој 
Југославији, већ и у Бугарској, Турској, Сирији, Либану, 
Ирану, смем да тврдим да је пећина Ангитис сигурно 
једна од најлепших и најатрактивнијих у свету, а 
удаљена је од нас једва 600 километара!

Александар Дамјановић

Стаза за посетиоце

Долап



1616

ПЛАНИНЕ ОКО НАС

Oктобарског дана, када се у овим крајевима већ 
могу очекивати ветар, киша и снег, кренула 
је група од нас 28 планинара из Чачка преко 
Јелице на прву пештерску акцију.

 Пут кривудав, вожња спора. Да ли је боље да 
сиђемо, па негде да сачекамо аутобус? Паде неколико 
духовитих коментара којима се придружио и возач 
Мићак, расположен иако је устао јутрос у 3 сата. Са 
њим су дошла и три планинара из Крагујевца. Пре 
њих су пристигли и придружили нам се планинари 
из Милановца. Возач је успешно савладао и другу 
препреку, иза Ивањице, горе негде од Вучковице и 
успешно нас довезао до Сјенице. Ту нас је дочекао 
возач Сенко, заслужан за организацију ове, a надамо 
се, и будућих акција у овом крају. Стижу Бућо и Перо, 
имаћемо тако три ослонца за безбедну шетњу. Стигла 
је и наша Рада из Краљева града...
 Настављамо вожњу до Пријеворца. Они који су из 
ових крајева причају о лепоти са сетом која прати сећања 
на напуштене просторе. Ено рибњака, тамо је крашки 
извор, горе негде долазио Тито... Остала и Царичина, 

Цареви гајеви – ту су Немањићи имали летњиковце. 
Пролазимо великим простором, званим Тријебине, уз 
Тријебинску реку. Прича се да је име настало од речи 
тријебити – тријебити земљу од камена, а када је посао 
завршен потомци отишли, а име остало...
На Пријеворцу смо, на 1.400 м – доста нам је 
вожње... Чека нас макадам и сунчан дан... Ту смо, 
на Пештеру, где дувају ветрови, где рано падне снег. 
Данас је сунце пријатно, небо шарено, около ливаде 
и борови, понегде леске и брезе. Поред пута гљиве, 
али већ старе, рујнице... Бућо прича како их користи, 
које су траве лековите, где се које брдо налази. Међу 
боровима коњи, не недостаје им ни храна, ни вода...
Фотоапарати ће пренети ове слике, можда и утиске - 
ако је то могуће...
Макадамски пут је већ иза нас, сад смо већ на ливадама, 
на мекој треви... Али, сем нас, траву нема ко да гази. 
Нема, на жалост, чувених пештерских оваца. Пре ћемо 
срести вука или медведа, него овцу.
Лево од нас су стене и кањон Дубочице, којим смо 
прошли пре три године и стигли до Лима. Сенко нам 

ЈЕСЕЊИ ДАН НА ПЕШТЕРУ

Ревуша и Катунић
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показује околину, од првих заселака па све до Црне 
Горе. Добар је видик, данас нема магле – остала је 
тамо негде између Сјенице и Ивањице.
 Све смо ближе Милаковићима са упадљиво 
одвојеним засеоцима, од којих је најпознатије Тичје 
Поље. Делимо се на две групе – једна ће путем, друга 
преко врхова. Први врх је Ветреник (1.581 м), затим 
следе Крњи бор (1.480 м), Колај брдо, Камаришта 
(1.641 м). Кроз бујну траву и букову шуму стижемо 
до извора Змајевац, по коме планинарско друштво 
из Сјенице носи име. Простор је лепо уређен, са 
дрвеним коритом, дрвеном лулом и много воде. После 
освежења враћамо се на стазу. Чека нас Ревуша. По 
некима то је део Озрена са највишим врхом Орловача 
(1.693 м), док други кажу да је то посебна планина 
између Озрена и Јадовника. Стижемо на врх, који је 
ливадски, као и остали на овом простору. Уживамо у 

погледу на планине на којима смо били, или ћемо бити: 
Маглић, Сињајевина, Морачке планине, Бјеласица, 
Комови, Проклетије, Хајла, Мокра гора, Голија, Јавор и 
Јадовник.
Са овог врха планинарска маркација води ка селу 
Гоњу. Преко ливада и шумарака спуштамо се до Гоња, 
до ушћа Скудланског потока у Увац, који је својим 
меандрима, језерима, пећинама и белоглавим супом 
учинио познатим ове просторе.
Наша акција је завршена. Прешли смо 20 км са успоном 
742 м и силаском 1.080 м. Захваљујемо планинарима из 
Сјенице на дружењу, био је то један предиван сунчани 
дан на Пештеру, дан за памћење који буди жељу за 
поновним доласком...

Бато Радовановић
Чачак

Фотографије: Рада Вукосављевић 

Силазак низ Ревушу

Милаковићи

Јесењи пејзаж

Извор Змајевац
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Планинарско-спелеолошки клуб „ДВИГ“ 
основан је јануара 2010. године у Владичином 
Хану. Реч „двиг“ узета је из старословенског 
језика, а значи свако напредно кретање (по-

двиг), покрет напред и покрет навише. Истовремено, 
значење речи „двиг“ може се тумачити као симбол 
човековог кретања из урбаног окружења ка природи. 
Љубитељи природе у Владичином Хану основали су 
планинарско-спелеолошки клуб и зато му дали име 
„Двиг“...
 Већ у првој години постојања, у сарадњи са 
Спелеолошким одсеком Београда и Комисијом за 
спелеологију ПСС, Kлуб организује основни курс 
спелеологије, који је успешно завршило десет 
кандидата. Овим је Kлуб истакао спелеологију као 
једну од две примарне активности, а своја спелеолошка 

истраживања усмерио ка мање истраженим теренима 
јужне и југоисточне Србије (Сврљишке планине, Сува 
планина, Тресибаба, кањон Јерме итд...)
 У протеклим годинама чланови Kлуба радили су 
на промоцији спелеологије организујући низ обука, 
радионица и предавања, ангажовали се у набавци 
опреме, обучавали нове кадрове и лично се усавршавали 
у опремачким и спелеолошким техникама. Развија 
се међународна сарадња, организују се експедиције 
у Румунију и Бугарску. Организује се истраживање 
напуштеног немачког рудника молибдена у Мачкатици. 
ПСК „Двиг“ има богату сарадњу са свим спелеолошким 
клубовима у Србији и редовно учествује у организацији 
кампова младих спелеолога
 Прво планинарско искуство чланови Клуба стичу на 
Кукавици, Бесној кобили, Стрешеру и Сувој планини, а 

САМО НАПРЕД И УЗБРДО СА ПСК “ДВИГ“
ПОВОДОМ  10 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА

Брајтхорн - Швајцарска
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проширују га на многим планинама балканских држава 
(Рила, Пирин, Балкан, Шар-планина, Кораб, Дешат, 
Јакупица, Баба, Осоговске планине, Кајмакчалан, 
Олимп, Атос, Проклетије, Комови, Дурмитор, Маглић 
итд)
 Чланови Клуба учествују на летњим и зимским 
алпинистичким курсевима и курсевима за маркирање 
алпинистичких стаза.
Од запажених резултата издваја се усппон на Арагац у 
Јерменији 2010. године и на више врхова у Словачким 
Татрама 2012. године. 
2013. године двојица планинара ПСК „Двиг“ Немања 
Милосављевић и Милан Милосављевић, у оквиру 
самостално организоване експедиције, у рекордном 
року од 11 дана попели су се на шест врхова у 
Алпима: Триглав, Гросглокнер, Брајтхорн, Кастор, Гран 
Парадизо и Мон Блан.
У 2014. години Клуб је организовао експедицију „Србија 
у сусрет Истоку“, на којој су се Немања Милосављевић, 
Бојан Милошевић и Милош Пешић попели на врхове 
Немрут даг и Велики Арарат у Турској, као и врх 
Дамаванд Кох у Ирану.
 Клуб улаже много напора у усавршавање својих 
чланова и ширење активности у природи као што су 
оријентиринг, алпинизам, планински бициклизам, 
скијање, роњење, а посебно је ангажован у промоцији 
здравих стилова живота међу средњошколском 
омладином. У протекле три године из редова Клуба 
петорица кандидата постала су спасиоци, чланови 
Горске службе спасавања Србије.

Немања Милосављевић
ПСК „Двиг“

Владичин Хан
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Бесна Кобила

Гросглокнер - Аустрија

Арарат - Турска

Рила - Бугарска
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Планинарски клуб „ФРА“ основан је пре 40 
година у оквиру Фабрике резног алата у 
Чачку, па су тако и периоди активности често 
зависили од економске моћи фабрике.  

 У свом 40 - годишњем раду ПК „ФРА“ имао је највише 
активности посвећених радницима фабрике, као и 
активности по календару ПС Југославије, а затим 
Србије. Треба истаћи да је овај ПК, од самог постојања, 
своје активности усмеравао ка сарадњи са локалном 
самоуправом и локалним заједницама, које су му увек 
пружале логистичку подршку.

 Током свог постојања Kлуб је имао развијене 
активности по специјалностима: оријентационо 
такмичење, алпинизам, спелеологија и скијање. Кроз 
акције „Сви на снег“ у дужем периоду и по 250 радника 
Фабрике резног алата, чланова Клуба, зимовало је 
на Копаонику, Јахорини, Тари и Златибору. Поред 
организовања своје традиционалне акције, ПК „ФРА“ 
је више пута организовао и републичке акције, а и 
савезне док је постојала Југославија. Овај Клуб има 
пријатељску сарадњу са многим друштвима из Србије, 
бивших република СФРЈ, као и са клубом из града 
Катерини у Грчкој. 

 ПК „ФРА“ је учествовао и у раду Управног одбора 
ПСС. Два члана су добитници златне значке ПС 
Југославије, а више чланова су добитници златне, 
сребрне и бронзане значке ПС Србије, док су три члана 
добитници признања спортисте града Чачка.
 Републичком акцијом „Сусрет планинара - Буковик 
2014“, ПК „ФРА“ је обележио четрдесетогодишњицу 
постојања и рада. Манифестација је одржана на 
теренима МЗ Горња Трепча, планинама Буковик (851 м) 
и Острица (802 м), а под покровитељством ПСС, града 
Чачка и МЗ Горња Трепча. Истовремено је обележен 
и јубилеј 30 година сарадње са МЗ Горња Трепча. 
И поред лошег времена, на акцији је учествовало 
315 планинара из 27 клубова из Србије и Републике 
Српске. 
 Поводом јубилеја ПК „ФРА“ је доделио захвалнице 
друштвима и појединцима са којима најдуже сарађује, 
а после уметничког програма у извођењу КУД 
„Црнућанка“ из Горњег Милановца, заиграло се коло 
велико, пријатељско, планинарско...

Рада Вукосављевић 

ПК „ФРА“ ЧАЧАК
40 ГОДИНА РАДА

Буковик

Поход на Буковик

Захвалнице и признања
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ПЛАНИНАРСКА МУЗЕОЛОГИЈА

Славонски планинарски савез из Осијека 
(Хрватска) се припрема да у 2015. години 
обиљежи 120 година осјечког и славонског 
планинарства. Савез покрива подручје 

славонског горског прстена – Папук, Псуњ, Пожешка 
гора, Диљ, Крндија и већ 50 година координира и 
обједињава рад планинарских друштава на том 
подручју.
 У прикупљању грађе за писање планинарске 
повијести установило се је неколико проблема: 
старија грађа је најчешће нестала (ако је и постојала), 
недостају „живи“ говорници, тренутно доступна грађа 
у приватним архивама ревних појединаца најчешће 
заврши на сметишту (јер насљедницима емотивно 
ништа не значи), недостају простори за архивирање 
итд.
 Када се узме грађа за потребе појединих 
публикација, настаје проблем – што са осталим 
материјалом. Чак и прочитана књига заврши на 
полици...
 Суочавајући се са тим и другим проблемима, СПС 
је одлучио да прикупљени материјал о повијести 
славонског планинарства остане колико је могуће дуже 
активан.
 Рјешење је пронађено у реализацији мреже 
Музејских збирки славонског планинарства у најчешће 
излетничким мјестима у Славонији. Одустало се од 
претенциозног назива „музеј“, што не би било ни у 
складу са законом.

Постулати на којима почива настанак и ширење 
мреже:

„музејске збирке“ се организују у договору са локалним 
планинарским друштвом, локалном самоуправом, те 
неким субјектом битним у реализацији пројекта;
локална заједница (у ширем смислу) осигурава простор 
и све трошкове везане уз одржавање простора, а СПС 
осигурава поставу и одржавање збирке
Локације „музејских збирки“ најчешће су везане уз већ 
реализирани пројект „винских цеста“ (сувенирница, 
кушаоница,чекаоница, или други простор гдје се 
посјетитељи ионако морају задржавати)
Основни облик изложеног материјала су панои са 
скенираним документима. Оригинални документи или 
упорабни предмети као значке, дијелови одјеће и обуће 
и сл. су непогодни за излагање, јер најчешће нема 

►

►

►

►

затворених витрина у тим просторима, а ни физичке 
или техничке заштите изложака.
Програмски, у правилу, однос између заједничких 
славонских садржаја и локалних је 90:10 или 80:20.
Панои су садржајно организирани тако да је једна тема 
обрађена на једном паноу. Како излагачки простори 
нису уједначене величине нити адаптибилности за 
ову намјену, то број тема/паноа овиси о конкретном 
простору,
Панои су стандардизиране величине и имају 
стандардизирано заглавље Таква концепција омогућује 
замјену паноа/тема и стално освјежавање изложбе..
повезница између „музејских збирки“ је и „карниша“ 
изнад паноа која је од природног дрвета (необрађен 
доњи руб) која маскира мјесто вјешања паноа и 
визуелно „држи“ паное на истој висини, те повезује 
планинарство преко необрађеног дрвета са природом. 

 До сада су реализиране збирке у Кутјеву и 
Феричанцима, два славонска виноградна средишта, 
а пројект се наставља. Очекујемо реализацију бар 
на десетак мјеста у Славонији. Циљ тога пројекта у 
коначности би требао бити планинарски, али сада 
МУЗЕЈ у Осијеку.
 Идејно обликовано – дизајнерско рјешење потписује 
угледни осјечки архитекта Мирослав Павлинић, аутор 
пројекта и текста осјечки планинарски пoвјесничар 
Ђорђе Балић, а графичко обликовање и реализација 
ђаковачки графичар Отмар Тосенбергер.
 На описани начин планинарска повијест остати ће 
„жива“, а мање средине добити ће један садржај више у 
својој туристичкој понуди. Рјешење у суштини не тражи 
знатнија средства, а даје угодан допринос заједници.

Ђорђе Балић
Осијек

►

►

►

►

ДОБАР ПРИМЕР ОЧУВАЊА
ИСТОРИЈАТА ПЛАНИНАРСТВА

РАЗВОЈ МРЕЖЕ МУЗЕЈСКИХ ЗБИРКИ СЛАВОНСКОГ ПЛАНИНАРСТВА



ПЛАНИНАРСКА ОПРЕМА

ЗА И ПРОТИВ ФИРМИРАНЕ ОПРЕМЕ

Још од мојих најранијих планинарских дана, 
када сам давне 2000. год . кренуо на своју прву 
планинарску акцију са ПСД Железничар Београд, 
постојала је вечита дилема да ли купити скупу, 

фирмирану планинарску опрему или ићи у планину са 
јефтинијом опремом. Та дилема и данас постоји, а са 
њом се суочавају како млади планинари, тако и они 
мало искуснији. 
 Недавно се та прича потегла између мене и мог 
старог пријатеља, јако искусног планинара Дениса 
Божовића, те сам тако одлучио да причу о планинарској 
опреми поделим са свима вама. 

 Као и већина осталих планинара, тако сам се и ја 
давне 2000. год., отиснуо на своју прву планинарску 
акцију у старкама и фармеркама. Била је рана јесен, 
време савршено, аутобус пун позитивне енергије 
и расположених планинара и тако ми дођосмо на 
Рајац. Уживао сам у природи и нисам размишљао ни 
о старкама, ни фармеркама, нит памучној мајици, све 

док се мајица није добро 
натопила знојем и док 
нисам почео да осећам 
сваки камичак под 
тананим ђоном старки. 
Било ми је хладно, 
болели ме табани, али 
веровао сам да то тако 
треба...
 Неколико месеци 
касније, већ сам се 
почео да се пријављујем 
за „високе“ планине, па 
сам старке заменио 
тешким, крутим и 
узасно хладним војним 

чизмама. Баш на тим, малчице озбиљнијим акцијама 
први пут сам чуо од искуснијих планинара за активан 
веш. Појма нисам имао о чему се ради, ни како веш 
може да буде активан, мада у то време тешко је то 
било и објаснити. Тада сам такође, по први пут чуо и за 
Gore-Tex јакну. Као та јакна је савршенство без мане, 
профи ствар, малтене иде сама у планину. Ништа ми 
тада није било јасно, а поготово кад сам се распитао и 
чуо да таква јакна не постоји, већ да је то материјал од 
којих се праве јакне и да Gore-Tex јакна коштала „бога 
оца“ у то време, а кошта богами и данас. 
 Касније сам и ја почео да учествујем и да 

организујем високогорске експедиције, тако да сам и 
сам имао прилике да искусим на себи читав дијапазон 
планинарске опреме, од најјефтиније до најскупље и 
од no name марки, па до оних најпознатијих на тржиту. 
Ево мојих искустава и савета. 
 Данас, кад сам прегазио године и године искуства, 
оно што прво одговорим кад ме неки планинар почетник 
пита у вези опреме јесте да основну планинарску опрему 
свакако треба да има, а да се та основна планинарска 
опрема састоји од добрих ципела, доброг 
ранца и два пара активног веша. То је 
минимум који вам је неопходан да 
бисте у планини уживали, а не 
да се мучите и потхлађујете. 
На планинарским 
ципелама не треба 
штедети јер 
се на акцији 
и с п л а т и 
сваки динар 
уложен у 
квалитетну 
ц и п е л у . 

СЛОБОДАН СТОКИЋ је планинарски водич 
високогорских експедиција и акција, са 
петнаестогодишњим искуством. Планинарску каријеру 
је започео у ПСД Железничар Београд и ПД Раднички 
Београд, да би од 2006. год. наставио у КЕС Позитив 
који је сам основао. Водичка биографија: 2003 – 
Кaлaпaтaр 5542 мнв – Химaлajи, 2004 – Aрaрaт 5137 
мнв – Tурскa, 2005 – Дaмaвaнд 5762 мнв, Сaбaлaнд 
4888 мнв, Сaхaнд 3840 мнв – Ирaн, 2006 – Дaмaвaнд 
5762 мнв сeвeрнoм, нajтeжoм смeри, Aлaм Кooх 4920 
мнв – Ирaн, 2007 – Eлбрус 5642 мнв – Кaвкaз – Русиja, 
2008 – Eлбрус 5642 мнв – Кaвкaз – Русиja, вoдич првoj 

жeни сa инвaлидитeтoм у свeту кoja je пoпeлa Eлбрус, 
2009 – Aкoнкaгвa 6942 мнв – Aнди, Aргeнтинa, вoдич 
првoj жeни сa инвaлидитeтoм у свeту кoja je пoпeлa 
Eлбрус, 2009 – Килимaндзaрo 5895 мнв – Taнзaниja, 
Aфрикa, 2010 – Брaзил – Mинaс Гeрaис трeк, 2010 
– Moн Блaн 4808 мнв – Фрaнцускa, Eврoпa, 2010 – 
Eлбрус 5642 мнв – Кaвкaз, Русиja, 2010 – Кaпaдoкиja 
трeк – Tурскa, 2011 – Џебел Тобкал 4163 мнв, Мароко, 
2011 – Торе 1999 мнв, Португал, 2012 – Елбрус 5642 
мнв – Кавказ - Русија, 2012 – Трекинг северозападна 
Индија, 2013 – Калапатар 5545 мнв, Хималаји, Непал, 
2013 - Елбрус 5642 мнв – Кавказ - Русија
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Притом, не треба ни ту претеривати. Постоје и ту 
популарни брендови за које су сви чули, попут рецимо 
La Sportiva ципела које су заиста феноменалне, али и 
цена им је благо речено „феноменална“. Поред ових 
познатих брендова, постоје и мање познати брендови, 
попут на пример шпанске фирме Bestard, који користе 
идентичне материјале као и ови чувени, али су се ти 
произвођачи фокусирали на мања тржишта тако да 
су углавном остали непознати широј планинарској 
јавности. Искрено, таква обућа је и на око непривлачна 
и робусна, за разлику од модерне, high-tec обуће 
дречавих боја, али иако тако робусне и почетницима 
је јасно да та обућа врхунски врши посао још на први 
поглед. Поред свега, планинар такође треба имати 
на уму и то да кад једном купи квалитетне ципеле, да 
сигурно неће имати потребе да их мења бар 6-7 година 
и то ако планинари сваког викенда у њима. 
 Исто важи и за планинарски ранац. Јако је битно 
имати добар, адекватан, лаган и удобан ранац, а не 
неко „чудо“ од 35 литара који празан има 2.5 и више 
кг. Код нас на тржишту тренутно најбољи однос цене и 
квалитета нуди Чешка марка Husky. 
 Што се тиче активног веша, е ту већ ствар потпуно 
другачија. Сав тај веш се производи од 100% синтетике 
и начин на који је тај веш „активан“ је заправо да 
материјал и ткање тог веша распоређују влагу од зноја 
на што већу површину и тиме омогућавају да влага 
што пре испари. На тај начин, површина мишића остаје 
сува и тело се спорије потхлађује. Сваки активан веш 
који нађете на тржиту је добар, тако да и онај веш од 
1000 и онај веш од 5000 динара је мање више исти. 
Једина је разлика што се квалитетна синтетика касније 
и мање усмрди од ношења. 
 Током година сам, такође, запазио и тзв. култ робне 
марке. Рецимо марке попут The North Face, Mammut, 
Arcterix и друге које су се међу првима појавиле на 
тржишту и улагале јако пуно новца у маркетинг, важе за 
једне од „најбољих“ и сасвим сигурно најскупљих. Данас 

у тој групи високо квалитетних производа готово 
да и нема разлике у квалитету, а разлике у 

цени су невероватне. Наиме, све те марке 
које израђују врхунску опрему купују 

материјале од истог добављача. 
Рецимо, Gore-Tex се купује од 

фирме Gore-Tex, Primaloft од 
фирме Primaloft , Polartec 

од фирме Polartec, Vi-
bram од фирме Vibram 

итд, а потом се све 
то саставља и 
шије углавном 

у погонима у Кини или у Европи. Оно 
што је чињеница јесте да постоји 
разлика у цени и до 200 ЕУР за јакну 
од Gore-Tex Pro Shell материјала, 
а да се том разликом заправо 
плаћа само име марке, која 
у неку руку манифестује 
статусни симбол и ствар 
престижа. 
 Најинтересантније је 
да сам током 15 година 
активног бављења 
високогорством имао 
прилике да тестирам 
готово све најпознатије 
брендове, али и 
оне који важе за 
брендове нижег 
квалитета, те сам 
дошао до закључка 
да и они брендови 
који имају неку своју мембрану, типа Aquablock ili Iso-
Tex готово једнако добро врше посао у планини, а 
цене знају да буду и до 250 ЕУР јефтиније него код 
врхунских брендова. Ипак, треба имати на уму да цена 
свакако оправдава квалитет у сегменту врхунских 
брендова и да приликом куповине тих брендова нема 
дилеме да ли ће вам та опрема пружити неопходну 
заштиту и удобност. Уколико сте нижих примања, не 
би требало да вас забрињава то што купујете неки 
јефтинији бренд, мада у том случају саветујем опрез 
и добро истраживање тржишта и брендова, да вам се 
којим случајем не би десило да убрзо након обављене 
куповине морате да размишљате о новој куповини неке 
поузданије опреме.
 Ведро у планини!

Слободан Стокић
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Пењачка сезона за спортске пењаче није 
престајала завршетком календарске године. 
Они су, већ на самом почетку 2015. године, 
наставили са такмичарским акцијама - 

припремама и тренинзима, али у топлијим крајевима. 
У оквиру планинарских такмичарских активности 
Комисије за спортско пењање ПСС за 2015. годину 
„Посете пењалиштима у земљи и иностранству у 
периоду јануар-децембар“, а у складу са годишњим 
плановима пењачких активности наших клубова, 
наши пењачи/такмичари су боравили на познатим 
пењалиштима у Турској, Славонији и Хрватској. 
 У периоду од 1. до 14. јануара, четири наша пењача су 
отпутовала у Турску на познато пењалиште Geyikbayiri у 
области Анталија. Лука Перуновић и Урош Тимотијевић 
из ПК „Земун“ из Београда, Милена Гавриловић из 
СПК “Гекон“ из Београда и Лазар Стефановић из ПК 
„Пентракс“ из Кикинде су представљали наш Савез 
и постигли запажене резултате. Како су навели у 
извештају, и поред незапамћено хладних дана за тај 
регион, успели су да на стенама дају све од себе.... 
Од свих наших такмичара Лука Перуновић је постигао 
најбољи резултат, савладао је смер тежине 10 УИАА 
(8б фр) и то из трећег покушаја.Поред овог смера, он је 
успешно извео још три смера тежине 9+/10- УИАА (8а 
фр). Ово је био одличан почетак спортског пењања и 

велики подстрек свим пењачима. 
 У фебруару је наша такмичарка Сташа Гејо из 
ПАЕК „Ниш“ из Ниша у два наврата боравила на 
пењалиштима Компањ и Пандора у Хрватској и Мишја 
Печ у Словенији. И она је одлично стартовала у овој 
сезони, уписујући у свој пењачки картон joш један смер 
тежине 10 УИАА (8б фр). Такође, ту су и смер тежине 
9+/10 – УИАА (8а), два смера тежине 9+УИАА ( 7c+фр) 
итд. Овим резултатима Сташа само потврђује зашто је 
наш најбољи пењач. 
 Надамо се да ће одлични резултати и одличне 
припреме нашим пењачима олакшати почетак 
такмичарске сезоне. Прво такмичење, предвиђено 
календаром КСП, је међународно такмичење у 
дисциплини болдеринг на природним стенама, које 
ће се одржати у априлу у Македонији (Прилеп). Поред 
тога, предвиђени су одласци наших пењача на још два 
интернационална такмичења у региону, у мају – Босна и 
Херцеговина (Пецка) и Румунија (Херкулана). Наравно, 
и ове године ће у оквиру КСП бити организована 
Државна првенства у спортском пењању на природним 
стенама у све три дисциплине (тежинско, брзинско и 
болдер пењање).

Јелена Јаковљевић
Комисија за спортско пењање

     На Скупштини ПСС, одржаној 28.фебруара 2015. 
године у Књажевцу, уручена су признања спортистима 
за резултате у 2014. години. У дисциплини спортско 
пењање додељена су признања освајачима прва 
три места на такмичењима која су одржана у нашој 
земљи. Већина добитника признања присуствовала је 
овом догађају и лично примала честитке руководства 
ПСС.

Пењалиште Geyikbayiri, Турска

ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
СПОРТСКИХ ПЕЊАЧА

ПРИПРЕМЕ ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2015.
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Године 2005. у Прокупљу је основан Планинарско-
скијашки клуб „Топлица“. Основали су га 
планинари који су се планинарством као 
спортом бавили дуги низ година, а као чланови 

разних друштава у Нишу и Београду. 
 Данас Клуб може да се похвали – у својим редовима 
има дванаестогодишњу девојчицу Машу Рогановић, 
која је члан од своје четврте године, сада ученица 
шестог разреда ОШ „Ћићко“ у Прокупљу.

 Ове годинe Маша Рогановић је у планинарству 
постигла запажене резултате. Попела се на веома 
захтевне врхове у Србији: Треска (1.439 мнв) – 
Копаоник, Соколов вис (1.370 мнв), Радан планина, 
Оштрозуб (1.546 мнв), Стара планина (2.000 мнв) у 
зимским условима (испод Миџора 2.169 м). И није то све 
– Маша Рогановић је већ три године члан Одбојкашког 

клуба „Топличанин“... За сваку је похвалу способност 
девојчице да већ у тим годинама препозна пут у здрав 
начин живота. Али не треба занемарити ни улогу њеног 
окружења које ју је мотивисало за први планинарски 
поход, а сада јој свесрдно пружа подршку.
 Управни одбор Клуба је, на седници одржаној 11. 
децембра 2014. године, предложио Машу Рогановић 
за најуспешнију спортисткињу у млађим старосним 
категоријама (пионирка). 

 На основу одлуке Стручне комисије од 13 чланова, 
Спортски савез Прокупља свечано је уручио 24.12.2014. 
године призснања најуспешнијим спортистима и 
спортским клубовима у 2014. години. Први пут у 
историји планинарства у Топлици, а Клуб је основан 
1955.године, један планинар је добио звање „најбољи 
спортиста“.
 Најбоља у млађим старосним категоријама 
(пионирка) за 2014. годину је планинарка Маша 
Рогановић, члан Планинарско-скијашког клуба 
“Топлица” у Прокупљу.

Председник
ПСК “Топлица“

Дарко Жарић

ПРИЗНАЊЕ
МЛАДОЈ
ПЛАНИНАРКИ 

Маша Рогановић
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Планинари Војводине су се за протеклих 
деведесет година попели на бројне врхове 
како Србије, тако и на многе врхове планина 
бивше Југославије. Жеља за упознавањем и 

других планина изван овог простора водила их је на 
врхове планина не само у Европи, већ и у Африци, 
Америци, Азији, Аустралији... Међу првима су крочили 
на „кров света“ – Хималаје, на највиши врх Монт 
Еверест. Ето, где су стигли Војвођани из равне Бачке 
и Баната!
 Књига „Приче са планине“ је конципирана логичким 
редоследом.. Најпре су дати текстови везани за нама 
најближе планине, то су Фрушка гора, Делиблатска 
пешчара, Вршачко брдо, Обедска бара, затим се 
иде мало даље - ређају се Повлен, Мртвица, Мучањ 

Златибор, Трем, Оријен, Кучка Крајина, Дурмитор, 
Зеленгора, Комови, Триглав... а још даље се стиже до 
Риле, Свете Горе, Албаније, Карпата, Татри - све до 
Либана, Марока, Арарата, Елбруса, Фуџија у Јапану, 
Мексика и Монт Евереста. 
 Многи планинари желе да своје сусрете са планином 
представе читаоцима кроз текстове у часописима, 
путописним репортажама, или књигама...Захваљујући 
њима, настала је књига „Приче са планина“ Наслов 
ове књиге заиста указује да је то колаж - збирка прича 
разних аутора. Ове приче настајале су у распону од 
двадесетак година, а одсликавају рад планинара 
Војводине у најразличитијим планинским амбијентима 
– од безазлених недељних пешачења по Фрушкој гори, 
све до вечито снежних врхова Азије.
 Лепо укоричена, а на корицама фотографија која 
већ на први поглед указује на садржину, ова књига буди 
радозналост читалаца. Садржајем су је обогатила 44 
аутора са седамдесет разноврсних текстова, а то је 
разлог што је стил текстова неуједначен. Најбројнији 
су текстови Исе Планића, Сање Штефан, Аиде 
Скакић, Боре Вељковића, Аце Дамјановића и Цветина 
Ристановића. Текстове је зналачки одабрао Миливој 
Ердељан, секретар ПС Војводине и књигу потписао као 
уредник. Међу бројним фотографијама, које употпуњују 
садржај, има и оних чији аутори нису познати.  
 Текстови објављени у овој књизи преузети су из 
„Путника“, гласила Планинарског савеза Војводине из 
периода од око двадесетак година. Не треба заборавити 
да је „Путник“, иако је излазио нередовно, још од 1862.
године, најстарији часопис на Балкану, старији преко 
40 година од настанка организованог планинарства.
 Једина замерка је што у књизи, сем о др Радивоју 
Симоновићу и Радивоју Ковачевићу - доајенима 
планинарства, нема текстова о успонима од пре 
тридесет, педесет и више година. Надамо се, да 
ће за обележавање стогодишњице планинарства у 
Војводини, ова празнина бити попуњена.
 Мишљења смо да ће многи, читајући „Приче са 
планине“ истински уживати, а они који о планинарству 
мало или нимало знају - наћи одговор на питање шта 
планинари траже у планини, па и сами, можда, добити 
жељу да нам се придруже.

Александар Аца Дамјановић 

ИЗ  РАВНЕ  ВОЈВОДИНЕ  НА  ВРХОВЕ  СВЕТА

„ПРИЧЕ  СА  ПЛАНИНЕ“
-ПРИКАЗ КЊИГЕ-



ИСТОРИЈСКА ГРАЂА

У Архиву Југославије, у Фонду Министарства иностраних послова Краљевине Југославије – Персонални 
одсек, сачуван је документ – циркулар, какав су поједина министарства слала осталим министарствима у 
циљу разматрања појединих питања. Један такав документ је занимљив из више разлога, па га доносимо 
у изворном облику,

ДОКУМЕНТ КАО СВЕДОЧАНСТВО
ЈЕДНОГ ВРЕМЕНА

КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА
ПРЕТСЕДНИШТВО МИНИСТАРСКОГ САВЕТА
Административно одељење
Ад. Бр. 4531
17. август 1939. год.
Београд

                                                                               МИНИСТАРСТВУ ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА                               
  Кабинет

Мннистарство физичког васпитања народа доставило је Претседништву Министарског савета молбу 
Савеза планинарских друштава Краљевине Југославије из Љубљане, којим моли да се свима државним и 
самоуправним чиновницима – члановима Савеза одобри отсуство 8. и 9. септембра т.г. ради учешћа на XIV 
конгресу, који Савез приређује у Нишу у те дане, с тим да се исто не рачуна у редован годишњи одмор. 

Приликом реферисања Господин Претседник Министарског савета наредио је, да се извести Министарство, да 
може одобрити тражено отсуство у колико то, по нахођењу господина Министра дозвољава интерес службе. 

Претседништву Министарског савета част је известити о предњем Министарство, с молбом на знање и даљи 
надлежан поступак.

По наредби
Претседништво Министарског савета

За начелништво административног одељења
шеф отсека

На полеђини, руком написано и оверено
    
Бр. 386
24 – VIII -39
Ако се ко обрати,
истом омогућити
24 -VIII – 39
Параф     
Примљено к знању
Д. Танасковић

 Овај документ указује на неколико занимљивих 
и не мање значајних чињеница: одсликава време на 
законима уређене државе и однос према радним 
обавезама. Цела процедура односи се на одобравање 
одсуствовања са само два радна дана. 

Министар процењује да ли радне обавезе 
дозвољавају одсуствовање са посла, па ће према 
томе одсуство одобрити или не. Друго, Министарство 
је имало слуха за значај одржавања XIV конгреса 
који у Нишу организује Савез планинарских друштава 

Краљевине Југославије из Љубљане. Тиме је показало 
разумевање за планинарство као физичку активност у 
интересу здравља народа... 

И треће, читалац овог документа сазнаће нешто 
више о времену када се учтивост у међусобној 
комуникацији подразумевала као знак пристојног 
опхођења.

Документ пронашао у Архиву Југославије
Срђан Мићић 
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ОДРЖАНА СКУПШТИНА
ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

У суботу, 28.фебруара, захваљујући позиву ПК 
„Бабин зуб“ да се овај догађај одржи у граду – 
Књажевцу, одржана је Прва редовна годишња 
Скупштина ПСС (XXI сазива). 

 Комплетну организациону припрему урадио 
је Планинарски клуб „Бабин зуб“ у сарадњи са 
регионалним Планинарским савезом Тимочког региона, 
на челу са изврсним Драганом Беатовићем. Локална 
управа града Књажевца дала је пуни допринос овом 
догађају. 

 У петак увече отворена је самостална изложба 
уметничких фотографија кандидата за мајстора 
фотографије Фадила Шаркија из Београда под називом 
„Планине“, која је трајала до 13. марта 2015. Затим је 
одржана трибина: „ПЛАНИНЕ И ПЛАНИНАРСТВО 
– рекреација, спорт, образовање, екотуризам“, а 
приказан је и филм Драгослава Гогића „Извори Јерме у 
Алхамбри“. 
 У суботу, један сат пре почетка Скупштине, одржана 
је вежба Горске службе спасавања Србије „Спасавање 
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преко реке Сврљишки Тимок“, која је привукла пажњу 
већег броја мештана, као и присутних планинара.
 ПСС је обезбедио бесплатан долазак делегата на 
Скупштину, па је у суботу у присуству 112 делегата, 
од тога 107 са правом гласа, одржана Прва редовна 
годишња скупштина ПСС. Присутне је поздравила др 
Љубица Николић, заменица Председника Општине 
Књажевац. По уобичајеном Дневном 
реду за овакве догађаје изнети су 
резултати рада Савеза за претходну 
2014. годину. На Скупштини су 
додељена признања планинарима 
који су имали значајне резултате на 
такмичењима и осталим планинарским 
и организационим активностима 
на нивоу Савеза. Рад Савеза је 
оцењен позитивно усвајањем 
поднетих извештаја, уз један 
уздржан глас.
 Седници су по посебном 
позиву присуствовали 
бивши председници ПСС 
Влада Марковић (и у 
својству делегата), 
Драган Божовић и 
Боривоје Вељковић.
 ПСС и овом приликом захваљује ПК „Бабин зуб“ и 
ПС Тимочког региона на челу са Драганом Беатовићем 
и његовом тиму.

Борис Мићић
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У Министарству омладине и спорта 20. марта 2015. 
године потписан је Уговор за стипендирање 

врхунских спортиста у 2015. години.
Том приликом министар Вања Удовичић одржао је 

пријем за све стипендисте. Пријему  је  присуствовала  
делегација Планинарског савеза Србије на челу 
са  Борисом  Мићићем, председником Савеза са  
стипендистима.

Право на стипендију у 2015. години у нашем 
Савезу стекли су:

заслужни спортисти – спортски пењачи Лука 
Перуновић, Сташа Гејо, Јелена Јаковљевић, 
Братислав Михајловић, Антонина Брдарић, Лазар 
Стефановић,

► спортиста међународног разреда Марија 
Милосављевић, спортски пењач и Катарина 
Мановски, алпиниста,
спортиста савезног разреда Петра Шешеља, 
спортски пењач

►

►

НАШИ ПЛАНИНАРИ СТИПЕНДИСТИ У 2015. ГОДИНИ

У  првом кварталу 2015. године одржане су две 
републичке планинарске акције

1. „31. БОЖИЋНИ УСПОН НА РТАЊ“
Одржан 10. јануара 2015. године у организацији 
ОПСД „Драган Радосављевић“ из Зајечара.
Учествовало 723 планинара
Време магловито

2.  „19. ЗИМСКИ УСПОН НА ТРЕМ“
Одржан   21. фебруара 2015. године у организацији 
ПК „Железничар“ из Ниша.
Учествовало преко 1.000 планинара 
Време сунчано и ветровито.

РЕПУБЛИЧКЕ ПЛАНИНАРСКЕ 
АКЦИЈЕ У 2015. ГОДИНИ

Француска пењачица Naile Meignan је у шпанском 
пењалишту Rodellar препењала смер Ixeia (8b+). 

Тако је са једва 10 година препењала свој први 8b+, 
док се већ са 9 година попела на врх правца са 
оценом 8b.

Пењачица која долази из познате породице 
Meignan из француског Chamberya има, осим горе 
поменутих праваца на свом списку успона још један 
правац са оценом 8a+, a 8 праваца са оценом 8а, од 
тога 3 у другом покушају, а успешна је била већ у 3 
правца са оценом 7c.
(8b+) = (X =UIAA)

Редакција

8Б+ ЗА ДЕСЕТОГОДИШЊУ ДЕВОЈЧИЦУ

Naile Meignan

Крајем фебруара, у Дому културе у Чачку, отворена 
је Tрећа изложба фотографија планинара ПД 

„Каблар“. 
 На изложби је приказано 113 радова од 13 
аутора. Фотографије су настале током претходне 
године, углавном, на планинама Србије и Црне 
Горе. 
 Изложене фотографије нису само документи 
и сведочанства путовања, већ су многе од њих 
уметничка дела, а и позивница за укључивање у 
планинарски спорт. 
 На полеђини овог броја налази се победничка 
фотографија изложбе.

Рада Вукосављевић

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА
ПД “КАБЛАР”
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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.

На Рајцу, у Планинарском дому „Чика Душко 
Јовановић“, од 27. до 29. марта 2015. године 

одржан је курс из планинарске оријентације у 
организацији Комисије за планинарску оријентацију.
 На курсу се окупило 22 учесника из седам клубова/
друштава из Србије и БиХ и пет инструктора.
 Програм курса садржао је интерактивни, 
теоретски и практични рад на терену са завршним 
оријентационим такмичењем за полазнике. Све екипе 
су успешно решиле задатке на карти и терену. Поред 
диплома о завршеном курсу учесници су добили 
копије свих предавања у електронској верзији.

Владислав Матковић, инструктор

КУРС ИЗ ПЛАНИНАРСКЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

Учесници курса
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5Победничка фотографија на изложби  ПД “Каблар”
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