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SEKCIJA
РЕЧ
УРЕДНИКА
ОВО ЈЕ ВРЕМЕ НЕВОЉА
ЗА НАРОДЕ ИЗ ПЛАНИНА
ву годину запамтићемо по тужним сликама о људским невољама
произведеним природним катастрофама и ратним сукобима.
Земљотреси у Непалу, разарања држава и народа, уништавање
читавих људских заједница и њиховог миленијумског културног
наслеђа, Ирак, Сирија, Либија, Курдистан, Јемен, Авганистан. И све
у планинама и планинским крајевима.
Уједињене Нације пре неколико година подсетиле су свет на
сиромаштво планинских народа и усвојили гесло „сиромаштво
изазива ратове, а ратови рађају сиромаштво“. Србија је већ недељама
на путу којим непрекидне колоне избеглица пролазе према богатој
Европи, у потрази за достојнијим животом. У „реци“ народа налазе се
и деца, бебе, труднице и читава младост, стотине хиљада младих.
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“ДАНИ ПЛАНИНАРА СРБИЈЕ - ТАРА 2015“
РАСТИШТЕ, 03 - 05. ЈУЛ 2015.
ланинарском клубу “Тара” из Бајине Баште
припала је част да буде домаћин акције
“Дани планинара Србије”. Одлуку је донео
Планинарски савез Србије, имајући у виду
природне лепоте овога краја, али и добре услове за
смештај планинара из Србије и региона, који се сваке
године у великом броју одазову обележавању свога
дана.
Дочек и смештај планинара омогућени су одлуком
Општинске управе и Месне заједнице да се напуштена
зграда школе у Растишту додели на коришћење
Планинарском клубу “Тара”. То је била једина права
одлука - ђака и учитеља више, нажалост - нема, зграда
би се временом урушила, а овом одлуком постаје
користан објекат за окупљање и боравак свих који желе
да проведу неколико дана у најлепшем пределу Србије
- на планини Тари, у пределу Предовог Крста, у селу
Растиште поред реке Дервенте, која се улива у језеро
Перућац код Бајине Баште. Свим планинарима, који
посете овај крај, живот ће бити обогаћен могућностима
за разноврсно планинарење, купање и пецање у реци
Дервенти и језеру Перућац. Зато је ово право место за
дан у години посвећен планинарима.
Но, добру замисао и донету одлуку не би било могуће

П

реализовати без финансијске помоћи Планинарског
савеза Србије, који је преузео на себе терет свих
трошкова организације и постао покровитељ ове, за
нас значајне, манифестације...

Почетак радова је одобрен! Али - до Дана планинара
остало је мало времена, тек нешто више од двадесетак
дана. Стуб свих активности били су Младенко Марић,
председник, одговоран за организацију, транспорт и
радове у кампу; Ненад Лечић, потпредседник, водич,
задужен за организацију, за транспорт и маркацију;
Раде Јосиповић, члан УО одговоран за транспорт
и кантину. Но, сва њихова ангажовања не би дала
резултате да нису имали тим волонтера, брзих на делу
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Уследило је уређење окружења. Постављена су
четири шатора за 20 планинара, затим шатра за потребе
трпезарије, постављање разгласа и рефлектора, како
би дружење потрајало до дубоко у ноћ.
Као увод у акцију, 2. јула 2015. одржана је Трибина
„Од Дрине до планине“ у Галерији у Бајиној Башти.
Обрад Павловић из Туристичког центра представио
је огромни туристички потенцијал овога краја, Ненад
Лечић из ПК „Тара“ представио је идеју о претварању
напуштених сеоских школских објеката у планинарске
домове, а Борис Мићић, председник Планинарског
савеза Србије упознао је присутне са радом Савеза уз
посебан осврт на промоцију пешачких путева Е4 и Е7.
и одговорних према задатку. Само тако је на крају Тара
А шта су прво угледали гости стигавши у Растиште?
могла да засија пуним сјајем. И засијала је!
Угледали су велико школско двориште окићено
Дан планинара се приближава, времена је мало, банерима, заставама клубова-учесника и Планинарског
ради се ударнички. Много је добровољаца - чланова савеза Србије, уређену школу за планинарски дом, са
ПК “Тара”, али и посла као да је све више, од уређења петонијама на сваком прозору које су својом црвеном

дома и кампа, до комплетне организације пријема и
смештаја очекиваног великог броја планинара. Следи
израда графичких решења, постављање путоказа,
организација паркинга, обележавање 50 km стаза,
уређење три стазе различитих дужина и кумулативних
успона и одређивање контролних тачака, обезбеђење
50 лежаја, преуређење школске зграде - од крова до
подрума, кречење, постављање нових санитарних
уређаја, израда 3 тоалета, 3 купатила, 3 чесме са
пијаћом водом, сређивање електричних инсталација,
припрема и организација кантине са расхладним
витринама, као и организација изванредне кетеринг
службе из Бајине Баште.
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бојом употпуњавале лепоту зеленог амбијента.
У школском дворишту постављена је рецепција
и то је прво место за сусрет са гостима. На столу се
налазио промотивни материјал - карте, планинарске
књиге, Планинарски гласник, брошуре и значке Ту ће
свој боравак пријавити неколико стотина планинара,
који ће у току поподнева пристизати аутобусима. И
баш на рецепцији љубазно их дочекују Биљана и Рада
- чланице ПК “Тара” и Јела и Цеца из Планинарског
савеза Србије, евидентирају, дају информације, уручују
бонове за оброке, одговарају на питања и тако свакога
дана од јутра до мрака.
Нема великог скупа на коме Горска служба
спасавања није неопходна, па су и овом приликом
спасиоци успешно обезбеђивали планинаре током
шетњи и такмичења.
Свима који су учествовали у обимним радовима,
такмичећи се са временом како би акција “Дани
планинара Србије - Тара 2015 “ била отворена, учесници
овог скупа изразили су речи захвалности и признања
за изванредну организацију у сваком погледу.

О сложености овог подухвата можда најбоље
говоре бројке:
Укупан број учесника - 601
Укупан број планинарских друштава и клубова - 53
Укупан број шатора у кампу - 85
Број комисија ПСС-е - 4
Са задовољством констатујемо да смо, као
релативно мали клуб, успели да изведемо ову велику
акцију. Надамо се да смо оправдали указано поверење
и да ћемо у наредним годинама бити домаћини сличних
планинарских дружења. Предстоји нам напоран рад у
довођењу смештајних капацитета планинарског дома у
Растишту на значајно виши ниво од постојећег. “Дани
планинара Србије” су били изванредна прилика да се
ова изузетна локација промовише као будући центар
развоја планинарства у Србији.
Планинарски клуб “Тара”
Ненад Лечић
потпредседник клуба
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СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
РАСТИШТЕ, 03 - 05. ЈУЛ 2015.
оквиру акције „Дани планинара 2015“ одржане су, према предвиђеном програму, разноврсне
активности – од предавања и демонстрација планинарских специјалности, техничких дана Службе
планинарских водича ПСС, до планинарења и спортских планинарских такмичења у оквиру
Планинарске трекинг лиге Србије (3. коло) и Првенства Србије у планинарској оријентацији за
2015. годину.

У

Карта стаза

1. Планинарење и пешачење изведено је
у овом делу Таре између Растишта – Биљешких
стена и Предовог крста. За пешачење су биле
припремљене две обележене и безбедно
постављене стазе: краћа стаза Растиште-вис
Божурна и назад, у дужини од 14 km и дужа стаза
од Растишта преко Божурне до видиковца
Биљешке стене и назад, у дужини од 19 km. Стазу
су обезбеђивали планинарски водичи организатора
и екипе Горске службе спасавања.

2. Планинарска трекинг лига Србије (3.

коло) изведена је на три стазе: Основна – 18 km;
Средња – 25 km; Велика – 31 km. Стазе су биле
претежно маркиране и опремљене контролним
печатима. На неким тачкама били су присутни
контролори. На свим стазама такмичило се укупно
63 учесника. Резултати су следећи:
6
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– Основна (мала) стаза: 1. Дуловић Саша ПК
„Јаворак“ Параћин, 2. Стефановић Ангелина ПК
„Јаворак“ Параћин, 3. Мијајло Топаловић, Ужице
– Средња стаза: 1. Ранитовић Стефан ПК
„Победа“ Београд, 2. Мијатовић Александар ПК
„Балкан“ Београд, 3. Милетић Андријана ПД
„Врх“ Кладово
– Велика стаза: 1. Владимир Пајић ПК „Гучево“
Лозница, 2. Петровић Марко ПК „Балкан“ Београд,
3. Филиповић Драгиша ПК „Јаворак“ Параћин
Старт трекинг лиге

Најмлађи и најстарији учесник

Додела медаља

3. Првенство Србије у планинарској
оријентацији одржано је у више категорија:
– Пионири: 1. ПК „Победа“ Београд
– Пионирке: 1. ПК „Голија“ Ивањица
– Јуниори: 1. „Планинарска радионица 2“, 2.
„Планинарска радионица 1“ (екипе са семинара
ПСС и ПС Федерације БиХ)
– Сениорке: 1. ПК „Победа“ Београд
– Сениори: 1. ПК „Борковац“ Рума, 2. ПК „Челик“
Смедерево, 3. ПК „Победа“ Београд
– Ветеранке: 1. ПК „Победа“ Београд, 2. ПД
„ПТТ“ Београд
– Ветерани: 1. ПК „Челик“ Смедерево, ПСК
„Копаоник“ Београд, 3. ПК „Вукан“ Пожаревац

Подела ручка

Поздрав до скорог виђења
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ВИСОКОГОРСТВО

ЈУЖНИ ДЕО АЛПА
НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЕКРЕН (ECRINS)
Врхови: Barre des Ecrins ( Бар дез Екрен) 4.102 m – Dome de Neige (Дом д Неж ) 4.015 m
Период успона: јул 2014.
Алпи су непресушан извор инспирације и жеље за боравком у њиховом окриљу и пењању
на горостасне врхове изнад зелених долина.
Сваки од врхова има своју причу о пењању и изазов је за свакога ко се упути ка њему.
Најпознатији врхови су најпосећенији у току летње и зимске сезоне. Планински венац се
простире кроз Француску, Швајцарску, Италију, Аустрију и Словенију и у свакој од ових
држава природне лепоте очаравају и призивају висинама и неприступачним опасним
глечерима и стенама.
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НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЕКРEН - ЈУЖНИ ДЕО Ту смо имали пријатан сусрет са младим алпинистима
из Словеније.
ФРАНЦУСКЕ
Наше путовање почиње у Београду након доласка
чланова екипе из Сарајева, Сомбора, Новог Сада и
Ваљева. Сарадња са разним клубовима и њиховим
члановима, као и идеја коју смо заједнички спровели
у дело у протеклих неколико година и данас нас води
према разним планинским венцима наше планете.
Циљ је био успон на два врха: Бар деz Екрeн, висок
4.102 m и Дом д Неж, висок 4.015 m. Поред овог дела
плана имали смо жељу да у току путовања посетимо
област северне Италије и Пиколо Доломита.
Са наших простора Балкана није се често одлазило
у овај крај, тако да нисмо имали информације “из прве
руке”. Знао сам само да је једна екипа, предвођена
чувеним Звонком Блажином, покушала успон на врх,
али је због лошег времена одустала. Пре неколико
година мешовита екипа из Црне Горе и Босне је
извршила успон по лошим временским условима на
врх Дом д Неж.
Путовање смо поделили у две етапе:
Прва етапа је од Београда до Северне Италије ка
Пиколо Доломитима. Организовали смо пролазак
кањоном реке Салагони смером који је обезбеђен
сајлама и висећим мостовима. С обзиром да је јул
месец, ово је била одлична идеја, јер кањонoм протиче
поменута река која хлади цео овај крај. Кањон пружа
несвакидашњи доживљај. Пролази се уским каналима,
провлачи и прелази у неколико наврата са једне на
другу страну кањона. Висећи мостови изнад водопада
нас уводе у стање спокојства, које нам је тако потребно
за наредни део акције.
Излазимо код предивног Дрена, средњовековног
дворца, и после краћег одмора силазимо према комбију.
У овом крају преовлађују маслињаци и виногради, који
се простиру долином све до планине Брента, коју ћемо
посетити на повратку из Француске. Настављамо пут
ка месту Рива дел Гарда на обали језера Гарда, где
ћемо преноћити и одморити се. Само место је идеална
полазна тачка за упознавање целог краја.
Друга етапа путовања нас вишечасовном вожњoм
преко целе Италије усмерава ка Милану до места Briancon (Бриансон) у Француској. Изненадило нас је да
ознака за Национачни парк Екрен готово и да нема и да
смо, не баш тако лако, изашли на прави пут који нас је
увео у долину. Временски услови су за сада стабилни и то
нас радује, јер нам предстоји први дан аклиматизације.
Паркирамо се на уласку у Национални парк, одакле
крећемо даље ка Планинарском дому “Blanc”(Бланк)
- 2454 m. Дом је добио назив по истоименом глечеру
који доминира целим смером успона ка нашем циљу.

ПРВИ ДАН УСПОНА
При успону до дома поред нас промичу деца,
туристи, планинари и алпинисти, који су дошли да овде
проведу слободно време. Уређеност Националног
парка пружа разне могућности за пењање, или само
пешачење, као и обилазак многих привлачних и
необичних места.
Веома уређена стаза креће од куће Националног
парка, где смо добили додатне информације о
временским условима. Високо се надвија огромна
стена, планина Pelwoux (Пелву). При доласку првих
картографа и алпиниста ова планина је сматрана за
највишу у целом крају, све док нису извршили успон и
установили да је Бар дез Екрен виши врх. Први успон
на наш циљ је изведен тачно пре 150 година пре нашег
доласка. Тим поводом је у јуну била организована
велика прослава у част првих пењача, међу којима је
био чувени пењач нa Матерхорн Edward Whymper (
Едвард Вимпер) са још неколико значајних водича и
алпиниста тога доба.
На врх су закорачили 25. јуна 1864. године.
Настављамо поред глечера Noir – (Црни глечер),
па надаље серпентинама све до дома. Одавде смо
имали прилику да сагледамо језик глечера и његово
повлачење у току протеклих сто година.
Време се погоршало и слутило је да ћемо сутра по
кишном дану имати приступ ка следећем дому и другом
дану аклиматизације. Дом је уређен и простран, све je
предодређено за брз и ефикасан боравак посетилаца.
Након одмора и ручка, смештамо се у кревете и
настојимо да се добро одморимо за следеће напоре и
прелазак глечера.
Од јутарњих активности, везаних за организовање
неколико вежби на глечеру , морали смо да одустанемо,
јер се време погоршало. Тада је једини циљ био да се
успешно попнемо до следећег дома.
У току доручка добијамо на неуобичајен начин
информације о временским приликама за сутрашњи
успон на врх - једна чланица особља се пење на сто
и уз леп и срдачан осмех саопштава да ће послеподне
доћи до промене времена и побољшања услова за
пењање. Све је саопштила на француском језику,
ретко ћете чути неки други језик сем локалног, јер су
посетиоци углавном из ових крајева.

ДРУГИ ДАН УСПОНА
Приступ до глечера је релативно кратак, па
смо се брзо спремили за даље напредовање у две
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навезу и кренули стазом ка просторији у којој нас је
чекао оброк.
Дом скоцкан и занимљиво уређен, а са још бољим
домаћинима. Коначно је стигло сунце које је делимично
растерало облаке и допустило нам да видимо планину
по први пут. На тераси смо стајали и дивили се величини
овог природног драгуља. Увек је тако када нешто дуго
планирате и очекујете - само се одједном појави пред
вашим очима и очара вас у сваком погледу. Полако
пада ноћ, а ми се поново спремамо за одмор, јер нас
очекује рано устајање у 03:30.

ТРЕЋИ ДАН УСПОНА
Излазак на врхове и спуст у планинарски дом
Бланк...
Аларм нас буди и означава старт ка завршном
успону. Волим ове тренутке иако сам уморан, поспан,
четвороделне навезе. Како бива у природи, прво дође а око себе видим људе који су пуни енергије и жеље
јак ветар и киша пре него што се време побољша. да се упуте ка остварењу свог дуго очекиваног циља.
Настављамо десним рубом глечера преко неколико Иако је мрак, све тече и некако сви знају шта треба
већих пукотина и тежих прелаза. Врх је обавијен да раде и како да се што пре спреме за полазак. Звук
облацима, тако да смо ускраћени за поглед ка нашем опреме која се њише и удара једна о другу је једино што
циљу. Можемо да видимо огромне сераке који се ремети тишину ове лепе звездане ноћи. Испред нас је
већ неколико навеза крочило на глечер, па уживамо у
налазе на стрмијем делу успона ка врху.
Планинарски дом Екрен се налази на узвишењу погледу на њихове лампе и одсјај на тлу шкрипуцавог
око стотинак метара изнад глечера, заштићен од било стврднутог снега. Остатак екипе је, видим, спреман за
каквих лавина. У овом делу глечер је најдубљи и зноси оно што их очекује, само да нас послужи време...
Крећемо сви заједно, а са нама и иза нас још
око 450 m. У току успона поред нас су прошле само
две навезе у повратку са врха. У разговору са њима десетак навеза.
Потребно је прећи раван део глечера који ће нас
смо добили неколико корисних информација о даљем
успону. Испод дома на рубу глечера смо расформирали увести под стрме сераке и наставку смера ка врховима.
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Полако свиће и иза наших леђа се појављују први
зраци ужареног сунца које нам даје снагу да наставимо
даље.
Долазимо на најстрмији део глечера нагиба од 50
степени.
Пре преласка преко неколико великих пукотина
правимо паузу. Огромни сераци надвисују пукотину
и доминирају овим делом планине. Прелазак није
био претежак, јер су снежни мостови били велики и
стабилни.
Са овог места изнад нас се надвио врх Lory (Лори),
који се налази на истом гребену ка Екрену. Дом д Неж
се већ увелико види и све смо му ближе.
Видим да је умор у мојој навези приметан и бодрим
их да издрже још само у овом делу, а после ће без
проблема стићи до врха . План је био да две двојне
навезе изведу успон на Екрен, а једна четвороделна
изађе на Дом д Неж и да се сама врати у планинарски
дом Бланк.
Поред мене на успону, у функцији водича, био
je наш другар из Сарајева Давор Циганковић (ХПД
Бјелашница 1923 Сарајево). Пред прелазак последње
изражене пукотине испод седла Лори, Давор и ја
доносимо одлуку да ће се због озбиљности даљег
успона на Екрен, тешког спуста и умора екипе, пењати

само једна двојна навеза, а остали са Давором кренуће
ка врху Дом д Неж Сви су били сагласни, уважавајући
одлуку водича који је најодговорнији за безбедност
екипе. Видело се, ипак, да је свима жао...

ЗАВРШНИ УСПОН
Након преласка преко пукотине делимо се у две
екипе - прва у две тројне навезе, предвођена Давором
креће на завршни успон ка врху Дом д Неж, а двојна
навеза -Татјана и Никола - креће ка смеру западног
гребена врха Екрен..
Давор предлаже да се након успона нађемо у дому
Бланк, како бисмо ујутру рано кренули ка Италији.
Успон на Дом д Неж и спуст екипе до дома је протекао
у најбољем реду, сем што су у доњем делу глечера
имали мало проблема око преласка преко пукотина,
јер су снежни мостови знатно попустили. Имали смо
радио-станице, како бисмо били у контакту док се не
нађемо у дому.
Татјана и ја смо наставили ка Екрену.. При уласку у
смер видим да ће ово бити веома атрактивно пењање
и незаборавно искуство. На почетку смера правимо
сидриште, јер је први растежај у вертикалном успону
у комбинацији залеђеног снега и стене. Пењање
гребеном, као и сви остали, настављамо симултано
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све до врха. Већи део гребена је био под снегом, тако
да су биле потребне дерезе и цепин. Постављамо
међуосигурања на разним торњићима, или уз помоћ
заглавака и френдова.
Моје искуство, стечено у пењању Hornli (Хорнли)
гребенаом на Матерхорну, је овде дошло до изражаја
и осећао сам се прилично сигурно у вођењу навезе.
Татјана је одлично напредовала и за неких сат времена
излазимо на врх Лори. Испред самог врха се налази
једна незгодна деоница, где са стрме и окомите стене
треба прећи на део врха Лори, а да при томе има мало
могућности за међуосигурање. Тако су ту дошле до
пуног изражаја наше способности у пењању по сувој
стени. Морали смо неколико пута да се мимоиђемо
са другим навезама, које су долазиле са друге стране
гребена. Увек је леп сусрет на стени, иако се то дешава
на незгодном терену.
Цео гребен је такав да се стално пењете и спуштате
све до врха. Веома лепо и динамично. При изласку на
врх око нас су се навукли облаци, па смо се кратко
задржали ради фотографисања и кренули назад. У
спусту смо били бржи, јер смо већ познавали терен и
није било никога за мимоилажење. Стижемо до дела
стене где је могуће спуштање низ уже, јер је тај начин
много бржи и ефикаснији. Након 30м спуста поново се
налазимо на седлу Лори. У току успона имали смо везу
са Давором, али након силаска на глечер нисмо никако
могли да ступимо у контакт, па нису знали да ли смо
сишли са врх и кренули ка дому.

СИЛАЗАК СА ВРХА
Време се погоршало и у року од пола сата смо
били у олуји која нас је засипала на почетку снегом и
ветром, а касније веома непријатном кишом. Сећам се
да су ми рукавице биле толико мокре, да сам на сваких
неколико минута могао да исцедим много воде. Иако
смо се брзо кретали, били смо сасвим мокри. Снег је
знатно омекшао и корачање је било много теже него
при успону. Клизали смо се и падали све док нисмо
сишли на равни део глечера. Након дугог и умарајућег
силаска обрели смо се у предворју дома Бланк. Никада
се нисам толико срећно осећао при силаску са врха.
Мокри смо и уморни, али сретни јер смо стигли до
осталих чланова екипе.
После пресвлачења у своју суву одећу, а и ону
коју су нам другари позајмили, сели смо за сто да
ручамо. Још памтим тај сто препун хране коју нисам
због преморености могао ни да окусим. То ми се први
пут десило. Наравно, све је било боље након одмора
и доброг сна. Увече смо уз пиће наздравили успешно
обављеном успону и повратку са врхова.
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У наставку путовања стижемо поново у место Riva del
garda ( Рива дел Гарда) на заслужени одмор. Сутрадан
смо сви обишли град Arco( Арко), а Татјана и ја смо
ишли на пењање у област планине Бретна, где смо
испењали атрактиван смер Рита дужине 400 m у 15
растежаја са оценама III, IV - V у детаљима по оценама
УИАА.
Повратак до комбија је уследио рано ујутру истом
стазом као и у доласку. У току акције се много тога
лепог догодило и срећан сам што смо Давор и ја имали
овакву екипу за коју се вреди помучити и организовати
припремне активности и акцију. Захваљујем им на
стрпљењу, вољи и показаном знању.
Ова акција је била значајна не само за наше клубове
и нас, већ и за савезе, јер по нашим информацијама
ово је први организовани успон на ове врхове из наше
земље. Ако неко има информацију о томе да ли је,
ипак, неко раније изашао на ове врхове, било би лепо
да нам јави, или пренесе ПСС.
Чланови екипе су били: Фрања Менрат, Јелена
Продановић, Татјана Андријанић, Драги Новаковић,
Бојан Миловановић, Борислав Југанда, Давор
Циганковић и Никола Радојевић.
Захваљујем свима на подршци, која је увек веома
важна за све одласке на овакве походе и подухвате.
Никола Радојевић
ПК “Железничар” - Београд
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“Има планина којих се човек никада не може одрећи.
Увек остају његове. И човек остаје њихов...”
Боки Вељковић

ПЛАНИНА ВИЛА
УСПОН НА “ВРХ ОШТРЕ ОЛОВКЕ”
а ли смо спремни за полазак?, питам десетак
планинара који седе на благој травнатој
падини. Поједини полако устају и без одговора
тромо подижу ранчеве. Елан је тренутно на
ниском нивоу. На свега стотинак метара од нас простире
се Рикавачко језеро. Плаветнило воде и таласи, који
носе искре преподневног сунца, делују хипнотишуће,
а ветар нас, таман колико треба, расхлађује. Док
небо носи беле облаке, шарено стадо крава пландује
на супротној страни језера. Ноге су уморне, jer смо
претходна три дана ходали по беспућу Кучких планина,
а тело се одупире одвајању од овако лепог пропланка.
Катуни и викендице разбацани су десно од нас као
најшаренији кликери по зеленој котлини.
Све је тихо и успорено. Додатну неодлучност нам
уноси сам изглед планине. Стеновити масив врло
бајковитог назива, именица женског рода која асоцира
на мистичност, древност и магију непознатог, пружа се

Д
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над језером парајући небо врхом који подсећа на добро
зашиљену дрвену оловку. Стрме падине прошаране
су наизменично редовима зелене траве и белих
кречњачких стена. Сви закључујемо да је потребно
неколико сати да се савладају ове стрмине.
Успон на планину Вилу, група планинара
Планинарског друштва „Жежељ“ из Крагујевца,
започела је из правца Рикавачког језера. Ово горско
око налази се на крајњем истоку Црне Горе, на свега
неколико километара од границе са Албанијом. На
надморској висини од 1.314 метара би се очекивало
да је температура воде ниска за могућност пливања.
Разуверавају нас девојке и момци, који су теренским
возилом дошли до овог места да би се купали и сунчали
у току викенда.
Проласком кроз катунско насеље Рикавац
започињемо успон на Вилу. Прво што нас на успону
очекује је појас суб-алпске шуме букве. Стаза кроз
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Чланови ПД “Жежељ” на Вили

шуму је одлично маркирана, а улаз је од последње
куће на катунима, које припадају породици Ивановић.
Mаркације се пружају у правцу југоистока и за око пола
сата се излази на травнати плато испод виса Прасица
(1.600 метара). Иако је средина јула, овде још има у
изобиљу дивљих јагода и свежег кантариона.
Даље нас стаза води до напуштених катуна Студенице
(1.700 метара). Од Рикавачког језера до остатака
некада живог сточарског насеља било нам је потребно
око 80 минута. Данас се на подручју катуна Студенице
налази гомила сложеног камења између којег расте
бујна трава. Висина траве прелази негде и метар, па је
пролазак кроз овај терен био отежан. Уз повећан опрез,
уз праћење свеже црвене марке безбедно стижемо
до почетка главног успона на планину Вилу. Иако се
чини да је врх надохват руке, потребно је савладати
још скоро 400 метара висине. Прелазећи зелене
полице и користећи остатке стаза ,којима су се некада
свакодневно кретале овце, савлађујемо ову висину за
један сат. Успињући се, пред нама се отварају видици
ка врховима Кучких планина, Комовима и висовима
јужно, ка катуну Корита.
На врх смо се, од језера, попели за непуна 3 сата.
Седимо крај остатака граничног камена и дивимо се
планинама. Видимо јасно од севера ка истоку и југу
Катуни Студеница

многе планине: Комове, Хајлу, Жљеб, крш Богићевице,
Ђеравицу, масиве Тројана и Каранфила, безброј врхова
албанских Проклетија са доминантним највишим врхом
Маја Језерце (2.694 метара). Ка југу нам део погледа
заклања суседни врх Штрунгеза, који је свега 4 метра
виши од Виле и којим такође пролази гранична линија.
Јасно се на југозападу оцртава масив Румије, испод
кога се пружа део магличасте површине Скадарског
језера. Прелазећи погледом даље удесно, пружа нам
се поглед на планине Жијево, Трескавац, Сурдуп,
Штитан и Пасјак, да би затим преко превоја Широкара
и врха Маглић заокружили ову јединствену панораму
поново горостасним Комовима.

Поглед са Виле према албанским Проклетијама

Све је некако мирно и сапокојно. Дубоко под нама,
са албанске стране отиче река Цјевна. Предалеко (или
предубоко) је да би се овде на врху могло чути њено
пенушање, али као да се ипак чује тај упорни хук који
миленијумима продубљује кањон.
На врху постоји метална, цилиндрична кутија са
амблемом Планинарског клуба “Комови” из Подгорице.
Треба заиста похвалити њихово чланство, јер је
одржавање маркације, на делу којим смо прошли,
беспрекорно. Нажалост, у кутији недостаје печат, који се
ту некада, по сведочењу старијих планинара, налазио.
То нам ипак није смањило задовољство због освојене
коте од 2093 m.
Чист јонизујући планински ваздух опија. Када се
чини да би се лако на овом јединственом видиковцу
могло задремати, време је за полазак. Исту трасу сада
понављамо у супротном смеру посматрајући многе
стеновите врхове са новим задовољством. Сунце је
ниже и осенчене стене нам се приказују на сасвим
други начин. Сенке се полако издужују. Тишину сада
ремети само бат планинарских ципела о крхотине
кречњака на стази. Вила је данас била пријатна према
планинарима. Ту гостољубивост дуго ћемо памтити.
Немања Ребић
Крагујевац
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ПЛАНИНАРСКЕ АКЦИЈЕ ДРУШТАВА
ДЕСЕТИ БРУСКИ “ПОХОД ПРЕОБРАЖЕЊА”

ДРЕНОВАЧКО МЕТОЂЕ

порти Цркве Св. Преображења у Брусу
окупио се и ове године у недељу, 16. августа,
у девет часова, рекордан број планинара,
учесника сада већ традиционалног “Похода
Преображења”. Пристигла су 124 члана планинарских
друштава и клубова из Краљева, Свилајнца, Трстеника,
Крушевца, Ивањице, Алексинца, Горњег Милановца и
Бруса.
Окупљене учеснике у име домаћина и организатора
ПСД „Сребрнца“ из Бруса поздравио је водич Милосав
Филиповић, уз подсећање на историјат настанка Бруса
и указујући на техничке елементе стазе. Скупу се
затим речима подршке обратио и заменик председника
Општине Аранђел Стојковић. Скуп је поздравио и
председник ПСД “Бељаница“ Раде Угринић, доајен
свилајначког планинарења, а срцем и душом Брусјанин.
Великодушно је даривао најмлађу учесницу из Бруса
Ангелину Ратајац часовником са посветом, који ће јој
служити за планинарење, а и опомињати да не закасни
у школу.
Поход уз водича предводи и добар познавалац
првог дела стазе Новак Ковачевић. На изласку из
града, заустављамо се код последњих кућа.. Некима
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је време за први одмор, други негодују. Заустављање
користимо да сачекамо закаснеле учеснике. Први
одмор користимо и за здравицу уз домаћу “мученицу“.
Крећемо узбрдо, за ову прилику прописно
обележеном планинарском стазом, према првом
репетитору. Букове шуме на северној страни брда и у
увалама, на гребену смењује храстова шума. За нама
остаје градић Брус, који се само назире, До одморишта
при врху правимо још неколико краћих предаха, како
бисмо се одржали на окупу. Посебно обраћам пажњу
на старије учеснице, којима сам гарантовао да се могу
успети до места где се раздваја краћа варијанта.
На унапред одређеном месту чекају нас освежење и
екипа за пружање прве помоћи. То је и први видиковац
Време је за одмор, и доручак из ранца. Овде се делимо.
Златко, који је био на зачељу колоне, преузима вођење
групе за краћу варијанту. Спушта је падином чуке у
корито Грашевачке реке, поред бање назад до цркве.
У овој групи је петнаестак планинара. Настављамо
шумским и пољским путем према врху Дреновачке чуке
(839 mnv). Успут подижемо јато од неколико пољских
јаребица. При самом врху се окупљамо, одмарамо, а
знатан број учесника се пење на сам врх који се налази
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стотинак метара даље. Одавде се пружа леп поглед на
обронке Копаоника. Настављамо до првих кућа села
Велика Дренова, где скрећемо десно, спуштамо се
поред купина у шуму и шумском стазом у увалу, поред
које из камена избија вода.
Народ је ово место (баш као и оно у Националном
парку) посветио Св. Методију, или Метођу. Упознајем
учеснике са подацима из Житија светаца. Методије
бејаше епископ у граду Патари (тачније Олимпу) у
Ликијској области у Малој Азији. Борио се својим учењем
против Оригенове јереси. Незнабошци ухватише овог
светитеља Христовог Методија и мачем му одсекоше
главу (311 године).Тако себе принесе као жртву Богу.
Иако је предвиђено петнаестоминутно задржавање,
због скученог простора настављамо пут. Све до краја
похода, као водич, имаћу потешкоће са успоравањем
чела колоне.Више пута заустављам, правим краће
одморе. Ипак, они најхитрији журе. Неће се зауставити
ни на врху Церова, одакле се поново лепо виде врхови
Копаоника и где под сенком липе на сеоском запису,
покушавам да направим одмор. Њихов ход убрзава
киша.. Радио - станицом од Горана сазнајем и да су
успорили, јер се једна старија планинарка оклизнула.
На Церови наш доктор Мими и Србијанка из Свилајнца
указују помоћ старијој планинарки, која има проблеме са
притиском и радом срца. Очигледан замор. Смештамо
је у џип. Журим низ падину Церове да стигнем чело
колоне. Успећу то у последњем тренутку, тек на мосту
у засеоку Татићи. Овде се скреће десно поред корита
реке, а стаза није обележена.То ће онима који журе да

причини проблем. На овом месту се задржавам како
бих усмерио остале учеснике.То ћу учинити још једном
пре Бруске бање, како бих преусмерио планинаре на
мостић преко реке и поред бање. Ево нас поново у
порти Цркве Св Преображења. Сређујемо утиске.
За организацију углавном примамо похвале. Следи
пријатно ћаскање, шале, додела поклона и захвалница,
интервјуи локалној Телевизији Брус, Радио-Београду
и локалном листу „Нови пут” које је припремао Раде
Угрнић, па уз кафу завршавамо наш овогодишњи
планинарски “ПОХОД ПРЕОБРАЖЕЊА”.
Водич:
Милосав Филиповић Фики
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ПУТОКАЗИ ВРЕМЕНА

ТАМО И ОВДЕ
ИЗМЕЂУ ЖЕЉА И МОГУЋНОСТИ
ноги километри аугопута остају иза леђа, а
такође и сремсколика италијанска равница,
широка колико око допире. Аутопут нас
уводи , а магистрални путеви разводе кроз
промењени, живописни и разиграни предео.. Тоскана.
Очи имају у чему да уживају. Главице, брежуљци,
брдашца, а на њиховом темену, готово по правилу,
виле, дворци и замкови, као капе, отмени шешири и
круне. Увек окружени густом масом дрвећа разиграних
врхова. Видљиви издалека, намећу се оку. Призор леп,
умивен, дотеран, спокојан, миран...Данас да, али у
не тако давној прошлости - ако се има у виду да се у
историјском мерењу времена Италија такорећи прекјуче
ујединила - ова доминантна места су обезбеђивала
сигурност и показивала моћ и доминацију. Као уосталом
и свуда у тим временима и овде је било много сукоба
између градова, између моћних породица, ратова,
савезништава и издаја.
Предео
обилује
зеленилом,
претежно
медитеранског типа - преовлађују јаке, тамно зелене
боје. Цвеће, мириси и атмосфера у добром делу тог
простора подсећају на море. Догодила се смешна
згода. Шетамо Монтекатинијем, најмање занимљивим
од свих тосканских бисер градова и хоћу да пређем
на другу страну улице да бих изашао на обалу. Како
да не - море јесте са друге стране улице, али десет
- дванаест километара даље!
Овде неће бити речи о изванредним тосканским
градовима, њиховим градским трговима, улицама,
палатама, скулптурама и споменицима на отвореном
простору, црквама и катедралама, галеријама и
музејима, ни о непојамној лепоти и недостижним
уметничким вредностима у њима, ни о моћним
тврђавама које су чувале средњевековна језгра
градова.
Биће речи о асоцијацијама које су ми се јавиле
док сам доживљавао и упијао сву ту тако разноврсну
лепоту. Јавиле су ми се наше домаће слике, слике из
Србије, слике са многих табанања српским планинама
и других многих домаћих путовања. Намећу се и
поређења, много пута повољна, некада баш и не.
Природа - ако се одбије мирис Медитерана - уз
уважавање специфичности климатске и географске не уступа ни најмање, а сличност је прилична, нарочито
са Шумадијом.
Тврђаве сам тамо поменуо збирно, наше ћу
побројати како би се подсетили шта имамо, почев
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од оне у Пироту, па преко нишке, ужичке, шабачке,
оне у Сланкамену, Петроварадина, Калемегдана,
смедеревске, тврђаве у Раму и Голубачке.
Ипак, вратимо се изворној асоцијацији коју су
изазвали украси на теменима тосканских брегова, па
се подсетимо где су све сличне грађевине запоседале
наше врхове.
ТВРЂАВА ЗВЕЧАН, непосредно
изнад Трепче, помиње се од XI
века. У њој се налазио Немањин
двор са црквом. Позорница је
типичне мрачне средњовековне
драме. Ту је Душан затворио и уморио оца Стефана
Дечанског.
НОВО БРДО, многољудан у
средњем веку град, рударски
и трговачки важан центар,
раскрсница путева, старије од XIV
векова. У непосредној близини
Прилепа, родно место кнеза Лазара.
ЈЕЛЕЧ, јужно од Новог Пазара,
у рушевинама, 1149. године га је
подигао краљ Драгутин.
РАС, византијски, па српски
средњовековни град (тврђава) са
подграђем.
МАРКОВО КАЛЕ, тврђава у
непосредној близини Врања.
Пространа , високо дигнута изнад
ушћа двеју малих река, први пут
се помиње крајем XI века.
ХИСАР, изнад Прокупља , остаци
града са базиликом из IX - XII века.
Значајно археолошко налазиште
са изузетним достигнућима у
топљењу метала у коме је нађена
дугачка игла од челика необјашњиве чистоће.
ИВАН КУЛА, видљива издалека,
вири из густог шумског зеленила
на коти 886 на делу Радана,
који се назива Мајдан планина.
Потиче из XIV, можда и XIII века,
а припадала је Ивану Косанчићу.
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БОРАЧ, велики средњовековни
град - тврђава, на оштром
стеновитом гребену Великог
крша, изнад гружанског села
Борач. Помиње се крајем XIV в.
за владе Деспота Стефана. У селу се налази Црква св.
Архангела Михајла, обнављана у XVI и XVII веку.
СОКО ГРАД чији се незнатни
остаци налазе на Озрену. Помиње
се у Нушићевој доскочици с
почетка XX века: “Соко бања,
Соко град, одеш матор, дођеш
млад.”
Високо изнад извора реке Солотуше, на истакнутој
стрмој главици на обронцима Таре, налазе се остаци
пространог утврђења, по свој прилици из турског доба.
Вероватно је обезбеђивало пут који се одвајао од пута
Ужице - Бајина Башта и долином Солотуше излазио на
Тару.
СОКО ГРАД, српско утврђење на рту Соколске планине,
потом турски. Некада са развијеим подграђем касније
замрлим. Последњи турски град предат српским
властима, уз услов да буде разорен, тако да данас
постоје само незнатни остаци. У последње време је
у подножју подигнут манастир са конацима, у коме
се преко лета окупљају српска деца из дијаспоре. На
простору разрушене тврђаве је хеликоптером донет и
усађен крст великих димензија видљив издалека.
БЕЛА СТЕНА, је град подигнут у XIVв. на караванском
путу између ужичке и колубарске области. Налази се на
северној подгорини Маљена. После битке са мађарским
краљем Лудовиком у њему је боравио цар Душан.
Освојио га је Махмут паша, а разорен је 1448. године.
данас постоје само једва видљиви остаци. Описао га је
у својој књизи “Тамо - амо по Србији” познати планинар
и планинарски писац Александар Дамјановић, који је и
прикупио податке о њему.
МИЛЕШЕВАЦ, подигнут на
високој, уској и стрмој стени, Чува
клисуру којом је пролазио пут
Скопље - Босна. У непосредној
је близини манастира Милешеве,
али нема података да ли је временски и по намени у
вези са манастиром изграђеним 1225. године.
СТАЛАЋ ГРАД, или кула Тодора
од Сталаћа, подигнут изнад
некадашњег састава Јужне и
Западне Мораве, данас далеко
измакнутог. Помиње се 1413.
године. Српска посада коју је предводио војвода
Пријезда изгинула је у сукобу са турском војском,

коју је предводио султан Муса. Данас постоје остаци
довољно импресивни да укажу на некадашњу величину
тврђаве.
БРВЕНИК, видљива кула града
у рушевинама, високо изнад
Ибра, на његовој левој страни.
У селу испод тврђаве налазе се
на гробљу рушевине цркве из
XIV века. Можда се изградња цркве и тврђаве могу
временски повезати.
МАГЛИЧ, старији је од првог
помена у XIV в. као град
архиепископа
Данила
II.
На бедемима је велика, тзв
донжон кула и седам мањих,
а у међупростору велика зграда. Био је запуштен па
обновљен.
КОЗНИК , високо изнад Расине,
код Александровца, са 8 кула,
изграђен крајем XIV и/или
почетком XV века.
ОСТРОВИЦА, у народу тог
краја позната као Острвица, у
непосредној близини Рудника.
Налази се на 758 mnv. Помиње
се у XIV веку у време краља
Милутина. У град се склонио властелин Никола Зојић,
који се побунио против деспота Стефана. У Островицу
се склонила и Јерина, жена деспота Ђурђа, где ју је
убио њен син Лазар.
ВРДНИЧКА КУЛА, остатак
средњовековног града, налази
се на Фрушкој гори, по страни,
с леве стране асфалтног пута
Врдник - Змајевац.
ВРШАЧКА КУЛА, утврђење изнад
Вршца, старија од града који је
испод ње основан почетком XV
века.
Нажалост, у овом погледу не можемо се
упоређивати са Тосканом. Из овог прегледа видимо
да наилазимо само на делове, рушевине и остатке,
понекад само трагове утврђених градова. Освајач са
истока је нешто срушио, што није учинио он, урадио је
оштри зуб времена. Уместо векова, па и миленијума
- још од етрурских и римских времена - сталног
додавања, дограђивања и унапређивања, ми смо
имали вишевековни мрак и стагнацију.
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ПУТОКАЗИ ВРЕМЕНА
Али, није увек и само завојевач крив. Имамо ми
три - колико ми пада на ум - случаја када су два пута
они који треба да предводе народ уништавали његово
наслеђе, а у трећем случају је то разарање потекло
баш из народа. До 1934. године на самом врху
Авале постојала је тврђава Жрнов. Нема поузданих
података из ког времена потиче, али се зна да је била
једно од упоришта војсци угарског великаша Јована
Запоље, који је у великој бици спречио продор јаких
турских снага у Срем. Сам не знајући, а не питајући
оне који знају, краљ Александар је наредио њено
рушење - јер “не требају нама турске тврђаве”.
Жрнов се јуначки опирао и срушен је тек после више
пута поновљеног минирања. На том месту је данас
Споменик Незнаном јунаку, који је могао бити и на
неком другом месту на Авали.
Изнад меандра Западне Мораве у Овчар Бањи,
на 386 mnv налазила се камена кула, чија је намена
била да осматра долазак Турака из правца Чачка и
да упозори монаштво бројних овчарско-кабларских
манастира и околно становништво да се склони.
Данас су то остаци који пружају представу о простору,
али не и о висини. Према казивању монахиња,
с благословом владике Николаја Велимировића
срушена је да би се подигао манастир Успење, један
од многих у клисури, који се налази одмах поред
ње.
На врху Ртња удовица индустријалца и
власника рудника Минха подигла је, импозантну,
лепо уобличену капелу. Није била претерано дугог
века. У више наврата су је - персонално се не зна
ко , минирали у сулудој замисли да се у њој налази
закопано благо! Данас је то жалосна развалина.
Падају ми на ум оне италијанске винарије и
сеоска домаћинства која, од XVII а нека и од XVI века
нису изменила спољни изглед својих зграда, с тим
што су их изнутра осавременили.
Колико је само важна адреса на којој народи
станују - да ли су на прометном путу или удобно
скрајнути у мирне кутке континента!

Нишка тврђава

Смедеревска тврђава

Калемегдан - Београд

Ето занимљивог мотива за изласке планинара
на ова места која су трагови наше историје. Одлази
се прилично често, или макар повремено на нека од
њих - примера ради на Островицу, Борачки крш, Кулу
код Манастира Успење, Маглич, Врдничку и Вршачку
кулу а и многа друга поменута места би могла бити
циљ наших излета.
Драган Божовић
Петроварадинска тврђава
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НОВИ ПЛАНИНАРСКИ SEKCIJA
ПУТЕВИ

ПОЧЕЛО ТРАСИРАЊЕ КАРПАТСКОГ
ПЕШАЧКОГ ПЛАНИНАРСКОГ ПУТА
“VIА CARPATICA”
ешачка организација из Брашова (Румунија)
започела је пројекат трасирања пешачког
планинарског пута дуж Карпатског планинског
венца, од Србије преко Румуније до Словачке
(Братислава).
На планинском масиву Карпата налазе се територије
више држава (Румунија, Украјина, Словачка, Чешка,
Пољска и на крајњем југоистоку Србија у пределу од
Ђердапа до масива Озрена и Девице код Сокобање.
Екипа од три члана планинара - трасера из Румуније
боравила је у Србији од 17. до 26. јула, у оквиру
договора о сарадњи између Планинарског савеза
Србије и Пешачке организације из Брашова. Екипу је
допратио и представио господин Марсел Софарију,
који је делегат Пешачке организације из Брашова у
Европској пешачкој организацији (ЕРА).
Трасирање пута започето је у Сокобањи и
настављено по етапама које су водиле преко Ртња,
Бољевца, Злота, Борског Стола, Замне, Плавчева,

П

Мироча и Ђердапа до бране ХЕ Ђердап, где траса
прелази у Румунију.
Планинарска друштва и клубови из Тимочког
регионалног савеза били су добри домаћини румунским
планинарима на свакој од деоница, како и приличи
планинарском гостопримству. Представници наших
клубова обезбеђивали су картографске подлоге и
информације о могућим варијантама избора трасе
пута на деоницама.
У трасирању дуж деоница сарађивали су: ПК „Озрен“
Сокобања, ПК „Шиљак“ Бољевац, ПК „Дубашница“
Злот, ПСД „Црни врх“ Бор, ПД „Дели Јован“ Неготин,
ПД „Врх“ Кладово.
У даљем наставку сарадње одржаће се састанак
учесника у трасирању из Србије и екипе из Румуније са
циљем коначног избора трасе пута и договора о даљим
задацима.
Бранислав Божовић
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ПЛАНИНАРСКА ЕТИКА
ПЛАНИНАРСКА ЕТИКА И
СОЛИДАРНОСТ НА ДЕЛУ
овом времену глобализације, која буди страхове од губљења основних етичких принципа и
недостатка солидарности са људима у невољи, планинари још увек могу да буду поносни због
бројних доказа и акција којима се пружа помоћ људима којима је помоћ потребна, природним катастрофама,
сиромашнима у планинским крајевима, слабим социјалним групама. Значајно је нагласити да Министарство
омладине и спорта, кроз документ Стратегија развоја спорта у Републици Србији, обухвата и област
активности свих спортова и спортских савеза на развоју спорта и рекреације ослабљених социјалних
група и особа са посебним потребама.
Једном лепом примеру високог етичког приступа на планинарском успону, у околини Бергама у Италији,
као учесник је присуствовао др Ненад Дикић.
Планинарски гласник са задовољством објављује његову репортажу о овој племенитој акцији.

У

У ЧАСТ ЛУИСЕ

екако ми је најлакше да наш пут у планину
прошлогa викенда упоредим са авантуром
Хобита. Њих је ујединио прстен, а нас
сећање на Луисе, која је умрла након треће
трансплантације јетре. Током пута ми се чинило да
нисмо само ми присутни, већ и душе наших пријатељa
који нису више са нама, на које сам са сваким кораком
мислио. У сваком случају, да не постоји моћна
трансплантациона хирургија, било би много више
душа на оној страни. Овако смо имали прилику да се
попнемо на планину са осам људи, којима је успешно
трансплантиран неки орган и који, захваљујући томе,
живе са свим изазовима које живот доноси, укључујући
и планинарење.
Наш пријатељ, Силвио Калви, не само да је
организовао све и посветио читав пројекат Луисе, већ
је будно мотрио на остале учеснике и храбрио речима
оне који су имали мање искуства или снаге. Чуло се
“Vai Michele vai”(Ходај Михајло), а Michele је храбро
газио корак по корак и први пут се попео на планину.
Као бивши карабињер доста је одсечно корачао, али
са видљивим напором, бледилом у лицу и ливидним
усницама. Није се предао и са 1100 м попео се до врха
на 2.000 m и ниједног тренутка током 6 километара није

Н
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био без коментара, све до доласка у планинарски дом
на ободу језера близанаца (Laggi Gemelli) у планинама
Брембана (провинција Бергамо). Интересанто је да се
цела група попела за нешто мање од 4 сата, док се
здрави планиари пењу за нешто више од 2 сата.
Када је Силвио предложио први пут овакав пројекат
лекарима и рекао да ће у њему учествовати пацијенти
са трансплантираним органима, они су изненађено
гледали и питали: “Мислите пешице?” А Силвио је
одговорио “Не, летећемо. Па наравно, пешице!”
Добили су дозволу Етичког комитета и направили
пројекат од седам пењачких тура.
Уз дозволу Силвиа Дениса , Зоран и ја смо им
се прикључили на последњем пењању и били смо
изненађени како је све спонтано функционисало. Из
даљине смо изгледали као било која група планинара
која се пење. Имали смо сви исте капе на којима је био
натпис „A spasso con Luisa“ („Шетамо са Луисом“).
Међутим, битна разлика је била у томе што је у телима
планинара било седам трансплантираних јетри и једно
срце. Мени је то вероватно било интересантније него
другима, јер сам цео живот учио да слушам како људи
дишу и како им куца срце. Ослушкивао сам њихово
дисање, а онда ми се учинило да чујем више од тога. Чуо

ПЛАНИНАРСКА ЕТИКА

сам како црвена крвна зрнца струје кроз срце, како крв
шикља кроз јетру и како дамари бију у слепоочницама.
Тренутак је да се подсетимо колико се повећава проток
крви у напору. Наиме, у свим органима се циркулација
смањи ради усмеравања крви ка мишићима у којима је
проток чак 15 пута већи него у мировању.
Да би добили дозволу за пењање “наши планинари”
сви су прегледани као професионални спортисти уз
мерење аеробне потрошње, снаге и флексибилности.
Биће интересантно да погледамо излазне резултате
и видимо колико је активност допринела бољем
квалитету живота.
Сви су очигледно добро поднели напор, а очигледно
је било и да уживају у заједничком подухвату. Док
пишем о томе, размишљам зашто Србија нема боље
организовану трансплантациону медицину. У чему
је проблем да и ми, приликом добијања личне карте,
морамо да одлучимо да ли желимо да донирамо наше
органе након смрти. Али да се не би проблем свео само
на донаторске картице, Србија би морала да има и
знање на нивоу Италије. Очигледно је да хирургија није
проблем, већ постоперативна брига о пацијентима или,
како Силвио каже, редовно праћење и узимање лекова
за спречавање организама да одбаци орган. Управо
сам се о томе наслушао током пењања. Интересантно
је колико пацијенти разумеју терапију, како лекови
делују и која су ограничења.Чак су ме и затекли као
кардиолога са питањем да ли је могуће да лекови
који регулишу рад срца отежавају да се при напору
постигне оптимални пулс, односно како функционишу

код трансплантираног срца. Очигледно је да су лекари
у Италији, развијањем транслантационе хирургије, све
те проблеме разрешили.
Оно што је куриозитет италијанског здравства је
не само да је бесплатно, већ је једно од најбољих у
многим областима. Дефинитвно су најбољи у спортској,
а очигледно да имају невероватне резултате и у
трансплантационој медицини. Колико се о свему води
рачуна потврђује чињеница да планинари знају да
пруже прву помоћ, али и да искористе дефибрилатор.
То што имају дефибрилатор на 2000 m у планинарском
дому додатно говори о целокупној организацији, јер
дефибрилатор представља још увек научнофантастичну
направу у многим здравственим установама Србије.
Силвио је покушао да ми објасни да су имали неколико
срчаних застоја и да су због тога одлучили да купе
дефибрилатор. Па, као да ми у Србији немамо срчане
застоје који се, вероватно ,дешавају у минутима”, али
нико не размишља о куповини дефибрилатора. Свака
част Италијанима и њиховом односу према животу и
односу према болесним људима. Да Италијани немају
такав однос према животу, Силвио не би живео 9
година са трансплантирано јетром, а о осталим знаним
и незнаним људима и да не говоримо.
Не знам да ли је потребно да након свега напишем
да овакво планинарење нико не треба да организује
на своју руку, без претходних прегледа, договора и
пажљивог планирања.
Др. Ненад Дикић
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА - АЛПИНИЗАМ

УИАА ПЕЊАЧКИ КАМП ЗА МЛАДЕ,
ШПАНИЈА
егион Каталоније у Шпанији светски је
познат по одличним условима за пењање.
Управо због овога комисија за младе УИАА
је одлучила да сусрети буду организовани у
овом фантастичном региону. У периоду од 27. јуна до
3. јула 2015. године одржао се међународни скуп за
младе од 18-25 година. Циљ овог скупа било је пењање
стена са једном или више дужина, на традиционалан
начин или болтовани, спортско-пењачки смерови, као
и упознавање, размена искуства и даље усавршавање
у свим аспектима пењања. Било је укупно 7 учесника,
један из Јужне Африке, 5 из Шпаније и ја. Поред нас,
пењача, учесника кампа, са нама су била двојица
искусних инструктора, водича који су нас пратили и
подучавали.
На пут сам пошла 25. јуна као представница Србије
и Планинарског Савеза Србије. Камп се одржао на две
различите локације што ми се много свидело јер ми
је омогућило пењање различите стене и два потпуно
другачија искуства.
Прва три дана били смо на планини Монсерат
која се налази веома близу Барсолоне и популарно
је пењалиште. Били смо смештени у планинарском
дому Каталонске планинарске организације где су
нам организатори обезбедили и храну. Врста стене је
конгломерат, врло специфична и потпуно нова за мене.
Цео предео ме је већ првог дана оставио без речи.
Камене куле које се издижу из земље позивају да се
попнемо на врх и проширимо видике.
Првог дана пењали смо смерове опремљене
болтовима, спортско-пењачке како бисмо се упознали
са стеном,а притом били безбедни и ефикасни. Било је
занимљиво, и са сваким наредним покушајем успешније
тако да сам на крају дана попела на поглед један смер
оцене 6а+ (УИАА VII-). Једини проблем тамо је то што
је температура висока, сунце непрестано обасјава
стене и заиста отежава услове за пењање.
Због овога смо се другог дана одлучили за пењање
смери на северној страни Монсерата оцене МD, Ае.
Тамо је стена до читавих 14 сати била у хладу. Са
оваквим оценама се нисам до сада сусретала па су
ми инструктори објаснили шта значи. Прва оцена
(МD) је комплексна и чине је тежинска оцена пењања,
затим приступ стени, дужина пењања, могућност
постављања међуосигурања, а друга Ае, значи да има
техничког пењања, али да је та дужина опремљена,
старим клиновима. МD значи много тешко, а оцене се
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крећу на скали од лако,мало тешко,тешко, много тешко
и екстремно тешко.
Овај смер је диједар дуг читавих 200 m, оцене
V+. Смер је стар, прилично захтеван и комплексан.
Класични смер значи да је попет давно и да прати
логичан пут у стени који води на врх. Ово је један од
тих. Тада је граница људских могућности била попети
оцену 6, из овог закључујемо да је смер изузетно
тешка. Сигурна сам да је реална оцена виша, макар
за један степен. Међутим из поштовања према првим
пењачима она остаје непромењена.
Следећег дана нисмо пењали већ смо преподне
обрађивали израду осигуравалишта (штанда) и абзајл.
Ово је било намењено онима који се први пут сусрећу
са пењањем смери са више дужина, али и осталима
да сазнамо ново и утврдимо научено. Било је поучно
и веома корисно. Поподне пакујемо ствари и полазимо
на следећу планину, Педрафорка где ћемо пењати
наредна три дана.
Дан одмора ми је пријао због напорне смери
претходног дана, као и због приступа, силаза и сунца
које нас је додатно исцрпљивало.
Планинарски дом у ком смо били смештени
наредних дана налази се на надморској висини од 1700
m што је била велика промена у односу на претходно
место, које је било на свега 700 mnv. Окружен је
планима и стенема, налази се на дивном месту. Стене
за пењање у масиву Педрафорка су велике и приступ
до њих је стрм и дуг. Стена је сурова и подсећа ме на
северну стену Триглаву, по свему, сем по дужини.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА - АЛПИНИЗАМ
Први дан пењали смо класичан смер, тачније то је
неопремљен или на неким местима опремљен старим
клиновима, дужине 350 m, оцене 6a (VI+ УИАА). Пошто
он не излази на врх, наставили смо пењање још неких
250 m, лакше оцене, око IV углавном и попели се на
врх чија је висина била 2500 m. Било је занимљиво
пењање, поново диједар, и са супењачем сам се
непрестано смењивала у вођењу. Укупна дужина смера
који смо попели тог дана износила је око 600 m. У дом
се враћамо у вечерњим сатима, после целодневног
успона.
Следећи дан пењали смо краћи смер и ближи.
Приступ је трајао око 45 минута. Смер је био дуг 120
m, оцењен са 6b (UIAA VII)Оно што је још занимљиво
што се тиче оцена у Шпанији јесте дa тежине до
V+ означавају УИАА оценама, а почев од оцене VI
користе француске оцене (6а,6а+...). Пењала сам
са инструктором Фаустом и учила гледајући га како
поставља међуосигурања, па то примењивала и у
дужинама које сам ја водила. Тежак смер, али изузетно
леп. У дом се враћамо раније, ручамо и после кратког
одмора инстурктори нас воде на оближњу стену како
бисмо научили технике спашавања и самоспашавања.
Било је динамично и веома поучно. Прво су нам
демонстрирали и све детаљно објаснили, затим је
свако од нас имао задатак да уради исто. Била сам
концетрисана и трудила се да научим што више.
Неке технике се разликују од наших, тако да ћу бити
у могућности да стечено знање пренесем нашим
алпинистима.
Уз занимљиве активности последњи дан пењања
брзо долази. И тог јутра смо, као и претхнодних устали
рано, око 6 како бисмо завршили успон пре мрака.
Приступ до смера трајао је око сат и по времена.
Умор је био присутан код свих, што је потпуно нормално
и очекивано после толико дана захтевног пењања тако
да је било неопходно да будемо још више фокусирани
и концентрисани на оно што радимо. Смер који смо
пењали био је дуг 180 m, оцене 6а (VI+ УИАА). У овако
великој стени оно што је неопходно како би наши успони
били безбедни јесте оријентација, како у стени, тако и
у самом приступу, и наравно силазу. Значило ми је то
што су искусни инструктори били уз нас и помагали
нам у „читању“ смерова, приступа и силаза. Абзајлима
силазимо у подножје стене и истим путем враћамо се у
дом. Следи затим мали одмор, паковање и полазак.
Имали смо заједничку вечеру у оближњем ресторану,
где су нам били подељени мали поклони, успомене
које ће нас увек сећати на ове дане у Каталонији.
Најдрагоценији поклон, поред неизбрисивих успомена
јесте пењачки водич који је свеобухватан, сликовит и

инспирација ми је за наредне успоне.
Седам дана је брзо прошло. Инструктори нису имали
лак задатак да нас свакодневно прате, испуњавају наше
пењачке жеље и помогну да све буде безбедно. Одлазак
на овај скуп много ми је значио јер сам усавршила
своје способности пењања смерова у великој стени,
научила нове технике спашавања палог партнера и
самоспашавања, упознала нове људе са којима могу да
планирам наредна пењања. Велику захвалност дугујем
Планинарском Савезу Србије који је препознао значај
мог одласка тамо, те подржао и финансијски помогао
мој одлазак. У октобру следеће године УИАА камп за
младе ће први пут бити организован у Србији и ово
је одлична прилика за све младе из наше земље да
доживе искуство слично овоме, а надам се и још боље.
Једва чекам да искуства са овог кампа, као и осталих
пењања пренесем онима којима је најпотрбније и који
су будућност нашег планинарског спорта.
Катарина Мановски
С.П.К. „Пентракс“ Иђош, Кикинда
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ПЛАНИНАРСКА САРАДЊА - СПЕЛЕОЛОГИЈА

ЕСКПЕДИЦИЈА
“БАНСКИ СУХОДОЛ 2015’’
а планини Пирин у Бугарској, тачније у
цирку Банског суходола, који броји више
од седамдесет регистрованих јамских
објеката, већ низ година заредом одржава
се међународна спелеолошка експедиција која је ове
године у периоду од 22. августа до 13. септембра,
још једном окупила истраживаче разних профила. Уз
пратећа биоспелеолошка и геолошка истраживања,
рекогносцирање терена и мапирање постојећих
објеката, по приоритету активности настављена су
истраживања у јамском систему 9-11 који, са више
од 360 метара дубине и још увек неистраженим
каналима претендује да постане најдубља јама у
Бугарској.
Међу спелеолозима из Бугарске, Пољске, Грчке и
Ирана било је и троје спелеолога из Србије, који већ
трећи пут учествују на експедицији на позив својих
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бугарских колега, као и Немања Милосављевић
представник Комисије за спелеологију ПСС.
С представницима бугарских клубова одржан је
радни састанак. Размотрени су детаљи међународне
сарадње и уговорени термини заједничких
активности у наредном периоду. Представници
Савеза спелеолога Ирана изразили су жељу да буду
домаћини спелеолозима из Србије у Ирану.
Експедиција “Бански суходол 2015“ и ове
године потврдила је висок степен организације и
гостољубивости домаћина. Учесници експедиције
сложили су се да је боравак на овој експедицији
изузетна прилика за успостављање контакта и
размену искустава, а посебно за развој међународне
сарадње међу спелеолошким организацијама.
Немања Милосављевић

ПЛАНИНАРСКА САРАДЊА - СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ

CLIMBING EPIC CHALLENGE
„MAVROVO 2015“
акедонска спортско-пењачка федерација
је, у периоду од 31.07. до 03.08.2015. год.
први пут организовала пењачки скуп на
новооткривеној локацији за спортско пењање
у планинској области Маврово. Овај скуп је назван
„CLIMBING EPIC CHALLENGE - MAVROVO 2015“, а
имао је и такмичарски и рекреативни карактер.
Маврово је последња откривена локација од стране
македонских пењача, са огромним потенцијалом за
развој новог пењалишта. С обзиром да се оно налази
на надморској висини, идеално је за период лета и
високих температура. Тренутно је тамо направљено
двадесетак смерова за потребе спортског пењања.
Током три дана, укупно 30 пењача из Македоније,
Србије и Бугарске, пењало сесмеровима тежине од
6+ УИАА (6а фр.) до 9+/10- УИАА (8а фр.). 2. августа

М

је одржано такмичење и том приликом се пењало
смером „Сепаратизам“, оцењеним са 8+/9- УИАА (7б
фр.). Двоје наших пењача/такмичара је учествовало
на самом такмичењу, Милица Огњановић из ПАЕК
„Ниш“ из Ниша и Бранко Недељковић из СПК „Гецо“ из
Београда. У женској конкуренцији прво место је освојила
Милица Огњановић, а у мушкој Марио Минчевски из
ПК „Вертикал“ из Битола.
Након пењања, у вечерњим сатима, одржане
су презентације и приказани суразличити пењачки
филмови. Домаћини су се на крају захвалили свима који
су присуствовали, уз позив да се виде и следеће године
на истом месту, јер планирају да ова манифестација
постане традиционална.
Јелена Јаковљевић
Комисија за спортско пењање

Милица Огњеновић и Бранко Недељковић

27

ПЛАНИНАРСКА ОБУКА

ОДРЖАН ОСНОВНИ КУРС ЗА
СПЕЛЕОЛОГЕ ПЛАНИНАРЕ У НИШУ
омисија за спелеологију Планинарског
савеза Србије, у сарадњи са Планинарско спелеолошким клубом ‘’Двиг’’ из Владичиног
Хана, организовала је основни курс
спелелогије у Нишу у периоду од 3. априла до 3. маја
2015. Циљ курса била је промоција спелеологије и
оспособљавање кадра на југу Србије, као подручју
од значајног интереса за спелеолошка истраживања.
На курсу су учествовали кандидати из Ниша,
Димитровграда и Владичиног Хана. Практична
настава извођена је на стенама Јелашничке клисуре.
Предзавршна вежба и обука у оријентацији и спелео
- мапирању одржана је у Раутовачкој јами код Нишке
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бање и Микиној дупки у Сићеву. Учесници курса,
проласком кроз Самар пећину у селу Копајкошара,
у условима сталног водотока и високог водостаја
упознати су са хидролошким карактеристикама у
спелеологији и спелеоморфологијом, посебно на
примерима пећинског накита. Том приликом група је
обишла и пећински систем Језава. Познавање технике
кандидати су потврдили на завршној вежби силаском
у Церјанску пропаст, јаму приближне дубине од 90
m у селу Церју код Ниша. Пријављени полазници,
њих тринаест, успешно су завршили курс полагањем
теоријског дела испита.
Немања Милосављевић

МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА ЕВРОПСКЕ
ПЕШАЧКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ ЕРА

У

Братислави, главном граду Словачке, одржана
је Kонференција Европске пешачке асоцијације
(ЕРА) за 2015. годину, од 24. до 27. септембра.
У оквиру конференције, као посебан догађај,

одржан је скуп чланова пешачких асоцијација из
Словачке, Чешке и Пољске, којим је свечано обележен
почетак активности пешачења и других разноврсних
садржаја, који ће се одржавати у свим европским
земљама поводом припреме за традиционалну
манифестацију ЕУРОРАНДО, која се припрема увреме
од 10. до 17. септембра 2016. године у покрајини Сконе
у Јужној Шведској.
На конференцији су учествoвале чланице
асоцијације ЕРА из 20 европских земаља са укупно 65
делегата.
Поред уобичајеног дневног реда конференције,
којим се подносе и усвајају извештаји о раду и наредни
планови, на конференцији су у оквиру посебних
дискусионих трибина представљене активности на
новим пројектима и пројектним идејама, начини и услови
финансирања пројеката и активности из различитих
европских и донаторских фондова, затим активности

одржавања семинара за означавање пешачких путева
и стаза, семинара за обучавање водича, израда
правилника и критеријума за избор најбољих пешачких
стаза у Европи...
На конференцији је представљен и започети
пројекат трасирања међународног пешачког пута
дуж Карпата- Via Carpatica , који почиње у Соко Бањи
(Србија) и завршава се у Братислави (Словачка)
у дужини од 2500 км. Организатор овог пројекта је
Пешачка асоцијација из Брашова (Румунија) а партнер
је Планинарски савез Србије. Колеге из Румуније
посебно су нагласиле добру сарадњу и помоћ коју су
им на територији Србије пружали планинарски клубови
из Тимочког региона.

Председница асоцијације госпођа Лиз Нилсен
позвала је чланице ЕРЕ да истраже могућност
израде пилот-пројеката за трасирање и уређење
мрежа пешачких путева на погодним теренима, где
се може пешачити 5 до 7 дана. Добар пример може
послужити на мрежи стаза у околини села Милертал
у Луксембургу, а такође и неколико таквих мрежа које
постоје у Немачкој.
Господин Арман Дикорне подсетио је на покренути
пројекат који је поднет Савету Европске уније, а односи
се на значај пешачења за јавно (народно) здравље.
Овај пројекат који је израдило пет земаља треба да
започне са остваривањима 2016/2017 године.
Представници асоцијације из Шведске туристичке
организације приказали су досадашње активности на
припреми манифестације ЕУРОРАНДО 2016. и упутила
званични позив чланицама ЕРЕ да се придруже овој
манифестацији.
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МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
ЕУРОРАНДО 2016, покрајина Сконе, град
Хелсинборг, Јужна Шведска, од 10. до 17. септембра.

Саставни део конференције били су излети са
пешачењем у масиву Малих Карпата и на обали Дунава
у близини Братиславе.
Посебно је значајно нагласити одржавање избора за
чланове председништва ЕРЕ. За члана председништва
изабран је Борис М Мићић, председник Планинарског
савеза Србије. Било је задовољство присуствовати
кандидовању и избору Б. Мићића због једногласног
и бурног одобравања и изражавања симпатија свих
делегата, што је била потврда великог угледа који је
Б. Мићић стекао током протеклих година активности на
јачању Европске пешачке асоцијације.
Овим избором такође је потврђен углед
Планинарског савеза Србије као организације која је
својим активностима такође препозната у оквирима
европске породице пешачења и планинарења.

Промотивним скупом чланови пешачких асоцијација
Европе симболично су на тромеђи Словачке, Чешке
и Пољске, свечано обележили почетак активности
пешачења и других разноврсних садржаја који ће
се одржавати у свим европским земљама поводом
припреме
за
традиционалну
манифестацију
ЕУРОРАНДО која се припрема за период 10. до 17.
септембра 2016. године.
Више од 600 учесника у пешачким колонама
кружном стазом прешло је симболично преко
некадашње три граничне линије. На тој међи између
три државе сада се налазе спомен-обележја и уређено
место за окупљање излетника.
Манифестација ЕУРОРАНДО одржава се сваке
пете године (2001., 2006., 2011.) као јединствени
догађај целе асоцијације ЕРА, који се посвећује некој
од важних тема из области друштвеног живота и
развоја. Тема ЕУРОРАНДА 2016. у Шведској биће
ЕНЕРГИЈА, са циљем указивања на њен значај и
рационално коришћење свих извора неопходних за
развој и опстанак човечанства.
Пријављивање учесника за долазак у Шведску већ је
почело. Очекује се више хиљада учесника. У покрајини
Сконе припремају се мреже стаза за пешачење и други
бројни догађаји.
Б.Божовић
Б. Мићић

ОСНОВНА ПЛАНИНАРСКА ШКОЛА ЖПК “СПАРТАК” - СУБОТИЦА
а основу одлуке Управног одбора клуба одржана је
школа за планинаре са програмом који омогућује
напредовање у овом спорту. Ову иницијативу порджао
је Исо Планић, Начелник ПСС и на његов предлог
изабран је Феликс Кривошија за координатора ове
школе која ће радити по програму Планинарског
савеза Србије.
Практични део школског програма одржан је на
теренима Стражилова на Фрушкој гори. Посебна
пажња посвећена је топографији и оријентацији, а
затим планинарској опреми и камповању.
Теоријска предавања била су веома добро
посећена (до 50 планинара). За свако предавање
припремљен је штампани материјал.
Наставу су одржавали наши водичи, алпинисти,
као и представници Црвеног крста из Суботице.
Школу је завршио 21 планинар/ка.

Н
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Полазници школе

ПРЕТПЛАТА НА „ПЛАНИНАРСКИ ГЛАСНИК“
асопис Планинарски гласник се дистрибуира
читаоцима путем претплате. Часопис примају сви
клубови који су чланови Планинарског савеза Србије
(по један примерак), љубитељи планинске природе,
као и организације, државне установе и невладине
организације са којима Планинарски савез Србије
сарађује.
Претплата за једну календарску годину износи
400,00 динара (за иностранство 10 €). У цену
претплате укључена је поштарина.
Заинтересовани за примање часописа претплату
могу извршити путем електронске поште, телефоном,
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факсом или писмом. При наручивању потребно
је доставити име, презиме и адресу на коју ће
часопис бити достављен. Планинарски савез Србије
поштом на дату адресу шаље попуњену уплатницу
за годишњу претплату (правним особама шаље се
профактура) коју треба уплатити. После примљене
уплате Планинарски савез Србије шаље све бројеве
часописа који су изашли од почетка године, а затим
сваки нови број часописа до краја године.
Ако желите да некоме поклоните претплату на
часопис, пошаљите адресу примаоца часописа и
своју адресу (за слање уплатнице).

„AC – НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ” - СТАМЕНО КАО ПЛАНИНА
„АС – неживотно осигурање Србије” активно учествује у развоју пројеката из области спорта,
културе и образовања.
Планине пружају задовољство свакоме ко на њима борави. У планину иду људи различитог
старосног доба, интересовања и физичке спремности – од излетника, пењача, истраживача - до оних
који желе само одмор на ливадама планинских обронака. Оно што је свакако најважније, је обезбеђење
сигурности на планини, а то је управо оно чиме се ми бавимо и о чему желимо да вас обавестимо.
Оснивач „АС Осигурања”, Adriatic Slovenica већ има дугогодишње претходно искуство у
подржавању рекреативних удружења, али и врхунских спортиста. Преко 20 година један смо од највећих
спонзора Олимпијског комитета Словеније. То показује да је наше осигурање јасно опредељено да
подржава спорт, олимпизам и олимпијске идеје.
Зато је и природно да званично осигурање Олимијског комитета Србије (ОКС) до краја
олимпијског циклуса у Рију 2016. буде „АС осигурање”.
Наши олимпијци су већ на Зимским играма у Сочију достојанствено бранили боје Србије.
Верујемо да ће на Летњим играма у Рију наши олимпијци бринути о томе да постигну што боље
резултате и да на најбољи начин репрезентују Србију, као што и ми у „АС осигурању” иновативним
производима и услугама, као и бригом о осигуранику, на најбољи начин репрезентујемо осигурање.
АС Осигурање има оно што је потребно да ви безбрижно планинарите. Ми не продајемо
полисе, ми стварамо сигурност велику и стамену као планина.
Ми смо „АС Неживотно осигурање”. Посетите нас на www.as-osiguranje.rs и упознајте нас
боље.
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