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Највеће градско признање Аранђеловца
заслужном планинару Александру - Аци
Милинковићу
Скупштина општине Аранђеловац 26. јула додељује највише
општинско признање заслужним грађанима, на дан када је Књаз
Милош, 1859. године, насеље Врбицу својим Указом прогласио за
варош и наденуо јој име Аранђеловац по новоподигнутој Цркви Светог
Арханђела.
Награду која постоји више деценија, ове године добило је пет грађана,
међу којима је и Александар - Аца Милинковић, коме је додељена
“за посебан допринос развоју планинарства, рекреативног спорта и
афирмацију планине Букуље”.
Александар Милинковић је угледни , искусни, дугогодишњи планинар,
водич.
Био је у дужем времену председник планинарског друштва “Букуља”,
чија историја сеже до година пре Другог светског рата, аутор је две
запажене књиге о историји свог Планинарског друштва и о ширем
окружењу свога града. Активно се бави истраживањем занимљивих
детаља из природе, географије и историје свога краја.
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покренуло је часопис „Нaше планине”,
који је излазио до 1941. год. Објављена су
три броја.
Децембра 1951. године Планинарски
савез Србије покренуо је часопис
за планинарство и алпинизам „Кроз
планине” који је излазио до 1962. године
(Објављен је 21 број).
Од 1994. године часопис излази под
насловом „Планинарски гласник”.
Први уредник био је Владимир Поповић
Редакција задржава право избора
текстова и фотографија према
квалитету и концепцији часописа.
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СМОТРА ПЛАНИНАРСТВА

ДАНИ ПЛАНИНАРА СРБИЈЕ - ПРИБОЈ 2017
ПРИБОЈСКА БАЊА 30.6 -2.7. 2O17. ГОДИНЕ

Н

а преласку између јуна и јула, готово на самом
почетку лета, одржани су овогодишњи Дани
планинара Србије. Част да буде домаћин
ове акције припала је Железничком клубу
планинара „Љесковац“ из Прибоја. Акцији се одазвало
330 учесника из више од 50 планинарских друштава,
који су дочекани и смештени у планинарском табору
постављеном у комплексу Основне школе „Никола
Тесла“ и у порти Mанастира Светог Николе, познатом
по богатој средњовековној ризници.

У највећем броју акцији су присуствовали чланови
ПСД „Ћира“ из Лајковца са 24 учесника, а поред
друштава - чланова Планинарског савеза Србије,
присуствовали су и клубови из Црне Горе и Републике
Српске. Организатори су се постарали да се пријава
учесника врши на видно обележеном месту код школе
“Никола Тесла” у Прибојској Бањи. На самом платоу
испред школе постављене су огласна табла и заставе.
Највише учесника је пристигло у суботу 1. јула, пред
сам почетак акције.

На манифестацији отварања приређен је кратак
фолклорно - уметнички програм, а након тога
учесницима су се обратили председник Општине
Прибој Лазар Рвовић, председница ЖКП “Љесковац”
Валентина Токовић, а акцију је званично отворио
председник Планинарског савеза Србије Борис Мићић.
На отварању је председник Планинарског Савеза
Србије Борис Мићић уручио највише признање ПСС
“Повељу за планинарско дело” Драгану Божовићу.
Foto: А. Цветковић
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СМОТРА ПЛАНИНАРСТВА
Foto: А. Цветковић, манастир св. Николе

Безбедност учесника
У току извођења акције учеснике је обезбеђивала
екипа чланова ГСС-а (4 члана ове организације),
са теренским возилом ГСС. На платоу испред ОШ
„Никола Тесла“ на Бањи дежурала је екипа службе
Хитне помоћи из Прибоја са санитетским возилом.
У вечерњим часовима, на платоу код Основне
школе одржана је музичка свечаност, а окупљене је
забављао „Параноид бенд“ из Прибоја.
У недељу, последњег дана ове манифестације,
одржана је пешачка тура од Прибоја до Лисне
стене, којој је присуствовало 70 планинара.
Републичка акција “Дани планинара Србије” је
организована захваљујући домаћинима из ЖКП
„Љесковац“. Посебно треба захвалити њиховим
волонтерима којих је било преко 40, затим
Канцеларији за младе, локалној управи Општине
Прибој, парохији Манастира св. Николе, Основној
школи “Никола Тесла” и Дому здравља.
Петар Божовић

У 11 часова почело је Државно првенство у планинарској
оријентацији. Учествовало је 60 такмичара. Такмичење
је организовано за категорије - пионири и пионирке,
сениори и сениорке, ветерани и ветеранке. Организатор
је била Комисија за планинарску оријентацију
Планинарског савеза Србије.
Програм планинарског пешачења изведен је на две
пешачке стазе. Прва стаза водила је од школе “Никола
Тесла” до Бањског брда у дужини од 12 km, а друга
од школе до Црног врха (Излетиште) у укупној дужини
од 20 km. Групе су водили видно обележени водичи из
ЖКП “Љесковац”.
Промотивно коло Трекинг лиге одржано је на три
маркиране стазе различитих тежина на дужинама од
12, 26 и 35 км. Све контролне тачке су биле видно
обележене, а контролори су такмичаре дочекивали
освежењем, соковима и слаткишима. На овом
промотивном такмичењу учествовало је 40 такмичара.
За исхрану учесника постарао се СУР “Златибор” из (Извор: извештај са Републичке планинарске акције „Дани
планинара Србије- Прибој 2017.“ и Председнице ЖКП
Прибоја.
„Љесковац“ дипл. инг. Валентине Токовић)
Foto: А. Цветковић, поглед са Бањског брда на Увац
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Повеља за планинарско дело
Драган Божовић добитник је највишег признања
Планинарског савеза Србије, “Повеље за
планинарско дело.” која се додељује за посвећеност
идеји планинарског покрета и вишедеценијски
плодан рад на развоју планинарства у Србији.
Повеља му је додељена на предлог Планинарскосмучарског клуба „Авала“ и уручена на отварању
акције „Дани планинара Србије“ у Прибојској Бањи
1.07.2017.године.
Драган Божовић је члан планинарске организације
од 1959. године. Вишегодишњи је председник ПСД
“Авала”. За председника Планинарског савеза
Србије изабран је 1993. године. У овим тешким
временима, Драган Божовић је, руководећи радом
Управног одбора, успео да оствари услове за
обнову рада Савеза и планинарске организације.
Успоставља сарадњу са Министарством за
омладину и спорт, Спортским савезом Србије и
другим институцијама од значаја за рад Савеза.
Укупним радом, иницијативом и конкретним
предлозима, Драган Божовић је дао значајни
допринос раду који је резултирао доношењем
Програмске оријентације у двадесет тачака, коју је
Скупштина усвојила 1997. године, када је поново
изабрала Драгана Божовића за председника.

Поред активности у ПСД „Авала“, ПСБ-а и ПСС-а,
Драган Божовић је био и члан Управног одбора
ПСЈ. а у два и по мандата и члан Управног
одбора Спортског савеза Србије. Залагањем је
допринео унапређењу статуса и високе категорије
планинарског спорта и Планинарског савеза
међу осталим спортовима и гранским спортским
савезима.
Додела повеље Д. Божовићу

Foto: А. Цветковић
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ДАН ПЕШАЧЕЊА У СРБИЈИ
16. СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

„Д

ан пешачења у Србији“, одређен одлуком
Управног одбора 2016. године као
јединствена Републичка акција, која се
уписује у обавезне календаре акција
свих планинарских друштава у Србији, одржана је
16. септембра 2017. године у 35 градова Србије, у
организацији 50 планинарских друштава и клубова.

Позив на пешачење окупио је више од 15000
пријављених грађана широм Србије (од 100 до 1200
пешака у градовима) и много више слободних учесника.
Поласци на пешачење са претходно објављених
полазишта у свим градовима, ,изведени су између 9 и
10 часова ујутро.

где постоје организована планинарска друштва.
Посебно наглашавамо да је МОС заузео став да
идеју развоја Програма пешачења, са омасовљењем,
у Србији најбоље може спроводити планинарска
организација тј Планинарски савез Србије као грански
национални савез кроз своју мрежу планинарских
друштава и клубова и развијену структуру разноврсних
планинарских знања и искустава.

Покретање јединствене акције “Дан пешачења у Србији”
подразумева упорну и стрпљиву активност на ширењу
ове идеје према грађанима и институцијама Србије
да се прихвати “један дан” на републичком нивоу, у
коме ће”сви пешачити Србијом“ са општедруштвеном
спознајом о значају ове светски признате и прихваћене
Велику акцију пешачења у Србији подржале су бројне вишеструко корисне активности за сваког грађанина,
локалне управе, туристичке организације, спортски породицу, друштво.. .
савези и институције, на препоруку Министарства Показало се да је за ангажовање грађана, укључујући
омладине и спорта Републике Србије.
и школе, неопходно покретање свих задужених ресора
Организовање ове јединствене акције „Дан пешачења“ градске управе за спорт, образовање, туризам и других
резултат је пројекта који је Планинарски савез служби које могу дати користан допринос.
реализовао у више градова Србије од 2014. године уз У досадашњем организовању акција, неке од
подршку Министарства омладине и спорта.
локалних управа су „Дан пешачења“ у својим школама
проглашавали „радном суботом“, што је према њиховим
Организација акције је започета правовремено. Друштва речима корисно, имајући у виду да је у септембру
и клубови су обавештавани о обавези организовања почетак школске године. Тиме је остварено присуство
са подсећањем на Календар акција Савеза за 2017. великог броја ђака, родитеља, грађана, спортских
годину, три пута - на пролећној Скупштини, на Дану друштава и других удружења.
планинара Србије и посебним дописом тридесет дана
пре одржавања, како je предвиђено Правилником о Овакав приступ организовања акције примерен је
организацији акција ПСС. Одзив друштава/клубова званичној политици Министарства омладине и спорта
у почетку није очекиван у већем броју - међутим, и Министарства образовања за подршку развоја
касније су друштва показала изузетну одговорност и школског спорта, али и физичке активности свих
самостално изводили акцију пешачења у свом месту грађана.
што је и био циљ - активирање планинара у градовима
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Дан пешачења у Србији“ организоваће се сваке
године у другој суботи септембра.. Циљ и намера
јесте указивање на значај пешачења као рекреативне
и спортске дисциплине, која је приступачна свакоме
као пожељан избор активности за одржавање доброг
здравља, личне и социјалне мотивације.
Значајан резултат ове акције јесте широки развој
мреже стаза за пешачење по градовима и местима
Србије, која постаје важан део туристичке и спортске
инфраструктуре.
Обележене мреже пешачких и планинарских стаза
већ постоје у нашим познатим планинским и бањским
туристичким центрима, где представљају значајну
инфраструктуру за спортско - рекреативне и туристичке
програме.
Примери добре праксе из земаља у региону и Европи,
у којима су овакве акције и инфраструктура подигнути
на национални ниво и значај, такође су од користи за
примену и у Србији.
Овогодишњи „Дан пешачења у Србији“ 2017. својим
резултатима организовања акције у великом броју
градова, захваљујући добровољним напорима
Ужице

планинара који су организовали и стручно водили
ову акцију за омладину и грађане, показао је да
планинарска организација Србије може својом
активношћу, искуством и организационим капацитетом
наставити спровођење Програма развоја спортске
дисциплине “Пешачење” међу грађанима и омладином
Србије у широким слојевима становништва и оправдати
поверење Министарства омладине и спорта Србије.
Бранислав Божовић
Координатор програма

ПЕШАЧЕЊЕ И СПОРТ
Да ли је пешачење спорт?... Савет Европе је
за спорт усвојио следећу дефиницију, коју је
прихватила Европска унија:
„Спорт су сви облици физичке активности који,
кроз повремено или организовано учешће, имају
за циљ изражавање или побољшање физичке
способности и менталног здравља, формирајући
социјалне односе, или доносећи резултате при
такмичењима на свим нивоима.“

Ниш

Авала, Београд

Палић, Суботица
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ПЕШАЧИМО ЗАЈЕДНО
SEKCIJA
Ивањица

Трстеник

Соко бања

Зрењанин

Бојчинска шума, Београд

Јагодина
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Ужице

SEKCIJA
ПЛАНИНАРСКИ СУСРЕТИ БАЛКАНА

ДВАДЕСЕТИ ЈУБИЛАРНИ СУСРЕТИ

ПЛАНИНАРСКИХ КЛУБОВА БАЛКАНСКИХ ЗЕМАЉА
ИВАНОВА КОРИТА, ЛОВЋЕН - ЦРНА ГОРА 1-9. ЈУН 2017.

П

ланинарски клуб “Горица” из Подгорице
био је организатор и домаћин овогодишњих
јубиларних сусрета планинарских клубова и
друштава балканских земаља на Ловћену на
простору истоименог Националног парка. На сусрету
је учествовало преко 130 планинара из 15 клубова
сталних чланица и осам клубова-гостију из седам
балканских држава: Босне и Херцеговине, Бугарске,
Хрватске, Македоније, Словеније, Србије и Црне Горе.
Свечано отварање сусрета са пратећим културноумјетничким програмом чланова КУД “Његош” са
Цетиња организовано је прве вечери по доласку свих
учесника. Том приликом одржани су краћи поздравни
говори домаћина, затим предсједника града Цетиња,
предсједника Планинарског савеза Црне Горе и
координатора ових сусрета господина Бориса Мићића,
који се посебно осврнуо на историјат ове манифестације
и њених почетака на Рајцу у организацији ПК ”Победа” Београд, до ових јубиларних на Ловћену.

Ужице

иједног пропуста .Томе су свакако допринијели и
веома повољни метеоролошки услови тих дана, као
и изванредни амбијент НП ”Ловћен” и квалитетан
смјештај и исхрана.

На састанку су на основу досадашњих искустава
формулисане прецизније пропозиције учесника и
домаћина будућих сусрета, као и услови пријема
нових клубова и друштава. На крају је договорено да
сљедећи сусрети буду у Горском Котару у Хрватској, у
организацији ПК”Камењак” из Ријеке.
Посљедњег дана сусрета организована је колективна
посјета културно-историјским знаменитостима на
Цетињу. Сусрети су завршени пригодном закуском у
центру пријестонице, са жељом да се наредне године
поново окупимо и дружимо.
Александар Ђурашковић

Главна активност реализована је другог дана сусрета,
када су организоване три планинарске туре са успонима
на Бабину главу, Трештенски врх и Језерски врх, у
пријеподневним часовима. Након тога је уследила
колективна посета Његошевом маузолеју на Ловћену.
Дружење је настављено свечаном вечером са забавним
програмом, и том приликом су размјењени пригодни
поклони између клубова учесника и домаћина.
Исте вечери одржан је састанак Координационог
одбора сусрета на коме је изражено задовољство
целокупном реализацијом програма и одато признање
организатору и домаћину ПК”Горица”. Све планиране
активности остварене су са пуно успјеха и без
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"Не гоне њега на крај света у туђину
ни пожуда за зарадом,
ни частољубље,
него један исконски,
прастари нагон за путовањем.."
Стефан Цвајг

КАМЧАТКА

П

остоје места на свету која буде радозналост
и жељу дa их упознамо. На мом прастаром
глобусу већ више деценија Камчатка стоји
обележена црвеном бојом, што јој је давало
посебно место у мојим маштањима о далеким
путовањима. У књигама о првим морепловцима истраживачима описани су узбудљиви догађаји, а
ниједaн није разиграо моју младалачку машту као тако
далека, али не и недостижна Камчатка. Када сам чуо
да наш познати водич Зоран Филиповић преко ПД
”Железничар” организује и води групу планинара на
пут према Камчатки, помислио сам - ово не може без
мене!
У току припрема уобичајено је да учесник експедиције
потражи литературу из које ће научити нешто о земљи,
обичајима и другим околностима које га на дугом путу
чекају, да прикупи основна обавештења о условима
боравка... О Камчатки таквих (савремених) извештаја
готово да нема. Можда је то управо оно што те највише
мотивише да кренеш, да у непознатим околностима
испиташ самог себе. Хоће ли то бити само још једно
од многих далеких места која сам уз одређене напоре
и одрицања посетио, или нека нова бајка? Било је то
ово друго...:

Велико и славно полуострво Камчатка је по много
чему јединственo место, једно од најнеобичнијих и
најудаљенијих на свету, које је дуго, све до средине
деведесетих година прошлог века, било изоловано и
неприступачно (забрањено) и домаћим посетиоцима, и
страним туристима, па је то било као да - према оној
старој пословици - ”пробаш забрањено воће”. То је
територија пуна изузетно лепих предела, планинских
врхова, ватрених вулкана, бистрих и брзих река,
вечитих глечера, топлих извора и гејзира, једном речју
- готово непревазиђени мотив за страствене путнике,
планинаре и прави рај за радознале истраживаче
екстремних крајева наше Планете. У овом простору,
осим дивље нетакнуте природе, посетилац има
прилику да види многе егзотичне животиње, необичне
птице, огромне медведе (за које кажу да су највећи
на свету), да у непроходној тајги набаса на пропланак
начичкан укусним и сочним боровницама, да забаци
удицу и за неколико минута упеца свежу рибу коју ће
спремити за ручак у малом импровизованом логору
на обали реке и још много необичних, запањујућих и
неочекиваних ствари. Тамо нема других забрана осим
оних које намеће сама природа.

ГЕОГРАФИЈА...
Камчатка је део федералног субјекта Русије који се
назива Камчатски Крај (ова покрајина обухвата и
Командорска оства и Корјакски Округ на северу). Само
полуострво је дужине 1.250 km, ширине од 83 до 372 km,
површине око 270.000 km2, а лежи између Пацифичког
океана (на истоку) и Охотског мора (на западу).
Пошто полуострво лежи у такозваном Пацифичком
”ватреном кругу” највећих вулканских ерупција на
Планети, они су свакако најатрактивнији део пејзажа,
а њихов број ставља Камчатку на прво место на свету
јер има 29 активних, око 300 ”мирујућих” и преко
2.500 такозваних мањих вулканских купа које настају
у секундарним ерупцијама и изливима лаве у околини
главних кратера. Највећи и најактивнији је вулкан
Кључевскаја Сопка 4750 m., а то је уједно и највиши
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врх полуострва.
Занимљиво је и то да до Камчатке не постоји копнени
пут, па је Петропавловск-Камчатски други по величини
град на свету (после Икитоса у перуанској Амазонији)
који је тако изолован од копна. По величини Камчатка
се може упоредити са Великом Британијом, али уз
напомену да на приближно истој површини живи
чак двеста пута (!) мање становника (око 300.000).
На полуострву има само 5 градова: ПетропавловскКамчатски (179.526 ст.), Eлизово (38.000 ст.), Виључинск
(22.500 ст.), Милково (10.585 ст.) и Кључи (4.834 ст.).
На овом, ретко настањеном полуострву има и 47
села - углавном у приобалном делу Охотског мора (на
западу), где се становници углавном баве рибарством
и ловом. Камчатка садржи вероватно највећи број
лососа на свету...
Петропавловск - Камчатски

Главни град Камчатке – Петропавловск-Камчатски
смештен је у веома лепом, погодном и дубоком заливу
Авача, за који се тврди да је по величини други овакав
залив на свету. То је административни, индустријски,
научни и културни центар целе Камчатке . Град је
основао 1740. године славни морепловац и истраживач
Витус Беринг.. Туристи у овом граду имају прилику да
виде десетине занимљивих споменика , богате музеје...

КО ЈЕ ОТКРИО КАМЧАТКУ?
Постоји врло мало документованих извештаја о далеким
путовањима на исток, али као „првооткриватељ“
се помиње истраживач Иван Иванович (надимком
Камчатый), који је око 1635. године походио полуострво.
То је човек по коме је најпре река,а потом и цело
полуострво добило име. Након обиласка ових области,
он се вратио са причама о „земљи ватре“, богатој рибом
и крзненим животињама. Пре тога Камчатка уопште
никоме није била позната и први пут се на картама
појављује 1677. године.
Прва руска насеобина настала је током експедиција
(1696 – 1699.) које је предузео Козак Владимир
Васиљевич Атласов. У потрази за славом и богатством,
систематски је истражио полуострво, подигао велики
дрвени крст на самом југу и прогласио Камчатку руском
територијом.
Највећи допринос истраживањима Камчатке дао је
Витус Јохансен Беринг (1681 – 1741.) познати дански
картограф и морепловац у руској служби, кога је
Петар Велики упутио на далеки исток 1724. године.
Током друге експедиције (1733 - 1743.) Беринг је умро
од скорбута 1741. на острву поред Камчатке, које од
тада, у његову част, носи његово име. Након његове
смрти само је неколицина морнара успела да се спаси
и донесу вест о непроцењивим научним резултатима
географских открића, о прецизним конфигурацијама
обала Источне Азије и Западне Америке (Аљаске), о
становницима који тамо живе и другим неслућеним
природним богатствима Камчатке и Аљаске.

ДАЛЕКО ПУТОВАЊЕ НА КРАЈ
СВЕТА
Овде почиње Русија

Староседеоци Камчатке се уопштено називају
Камчадали, али тамо има неколико различитих народа
од којих су најбројнији Корјаци (на северу) којих према
попису има 6.640 душа, затим Ителмени (2.324), Евенки
(1.872), Чукчи (1.946) и Алеути којих на острвима живи
само 401 особа. Ови људи ретко говоре старе језике,
али су задржали обичаје и шаманске ритуале. То су
сродне групе народа који живе у поларном појасу и
Азије и Америке. (У Америци их сада називају Aboriginals).
11

ПЛАНИНАРЕЊЕ ИЗМЕЂУ ВУЛКАНА
Кренуо сам на ово путовање да видим ово усамљено
легендарно место, јер ме одавно води само један мотив
- иди и разуми! То више вреди од свих прича и књига.
Слетели смо у Елизово, градић који је око 35 километара
удаљен од главног града који се зове ПетропавловскКамчатски. На улазу у град стоји велики споменик са
натписом: „Овде почиње Русија“. Заиста, ово је место
где сунце на Истоку јутром најпре обасјава ову огромну
земљу.
На пут крећемо са локалним водичем и возачем
огромног камиона, који је адаптиран за превоз групе
путника по беспућима Камчатке. У великом делу
полуострва путеви не постоје, већ само, како се то
тамо каже: ”правци” – ”маршруты”, којима могу да се
крећу само специјално преуређени камиони.
Да бисмо стекли прво искуство, кренули смо најпре
ка групи вулкана који се налазе на југу полуострва.
У подножју ових вулкана, у пријатној долини са
термалним изворима, нашли смо удобан смештај у
планинарској ”бази” Паратунка. Прве инструкције које
смо добили од водича односиле су се на сигурност и
опрезно кретање по околини због присуства медведа
(Ursus arctos beringianus - и они се зову по Берингу).
Кажу да их има на сваком кораку, a трагове смо видели
већ првог дана, па смо у дому добили специјалне
бакље које би требало увек носити са собом у случају
ненаданог сусрета.

њима, али да се свакако не треба дати у бег, јер се
процењује да они јуре брзином до 60 километара на
сат!

ПРВИ УСПОНИ
На први успон кренули смо из кампа, где смо подигли
шаторе на висини од око 1000 mнв у подножју вулкана
Горели (1829 m). Проверу и контролу опреме извршио
је наш увек брижни и искусни водич Зоран, а успон је
био прилика да се провери кондиција јер је, и поред
благог успона, висинска разлика била прилично велика.
На врху нас је чекао изванредан призор – у кратеру
вулкана светлуцало је смарагдно језерце, а поглед
Вулкан Горели

се пружао на све стране. Те ноћи нас је засула густа
киша и сутрадан смо на брзину смотали наше шаторе
и експедиција се по правом пљуску са суснежицом
упутила ка вулкану Мутновски (2323 m). Било је то 23.
августа, на сам дан „Вулканалија“ - које су се још од
античких времена у Старом Риму славиле у част бога
ватре и ковача - Вулкана. На наше изненађење, овај
дан се и на Камчатки слави, па се те ноћи у даљини
на небу видело светлуцање ватромета у главном граду
Петропавловску-Камчатском.
На далеки пут ка северу Камчатке кренули смо великим
камионом и путовали цео дан макадамским путем који
Камаз
Медведи Калдера Узон

Иако се пре нашег путовања говоркало да на Камчатки
има више медведа него људи - истина је да их има
највише на свету, aли броје ”само” неколико десетина
хиљада... Рачунајући на велико интересовање
туриста за медведе, љубазни домаћини нам радо дају
информације о начину понашања у случају сустрета са
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прати планински венац Средишњи хрбат.
Увече смо стигли у село Козирјевск, мало романтично
сеоце са атмосфером која неодољиво подсећа на
старе руске романе. Ниске дрвене куће, ограђене
дрвеним тарабама неспретно обојене јарким бојама,
симпатичних прозора свих величина и облика,
поређане су уз земљане сокаке.
Свуда уредно наслагана исцепана дрва за надолазећу
зиму, а нама је домаћин код кога смо се сви сместили
Камп испод Толбачика

задржавали дах када је наш камион, попут амфибије,
буквално заронио у брзак помахнитале реке, заносећи
се низводно праћен потмулим шкрипањем каросерије
и шкргутањем тешких облутака преко којих су гмизали
огромни точкови овог чуда руске технике - уз наше
гласно навијање. Зауставили смо се на другој обали
у неком црном блату да снимимо џиновске купе
Кључевскаје Сопке, Усковског, Овалне Горе, Безименог
и Оштрог и Пљоског Толбачика - све сами горостаси
издигнути неколико хиљада метара изнад ове долине.
Вулкан Безимени је 1956. године експлодирао у
највећој ерупцији која се догодила у ХХ веку, када
је пепео избачен у висину од преко 45 километара.
На врху

у најскромнијем конаку, одмах љубазно понудио да
запалимо ватру у казану у једној колибици са стране,
коју нам је поносно представио као ”руску бању”. Те
ноћи смо посматрали спектакуларан призор - изливање
ужареног потока лаве из највећег вулкана на Камчатки
– Кључевскаје Сопке (4750 m). Дошли смо у подручје
где има десетак најактивнијих вулкана, а ту је између
осталих, и циљ наше експедиције – вулкан Толбачик,
кога смо са овог места први пут угледали.

ВУЛКАН ТОЛБАЧИК (3085 m)
Сутрадан смо кренули на исток преко једне сунцем
обасјане висоравни (око 500 mнв) Испресецана је
набујалим рекама које се сливају са глечера, од којих
је једино Студењаја уписана у карте.
У пределима око групе вулкана Толбачик, куда смо се
упутили, нема путева ни у назнакама. Два пута смо
Лава Толбачик

(Поређења ради: чувена катастрофална ерупција
вулкана Ејеафјалајокул на Исланду 2010. г. подигла је
пепео и дим на висину од 9 километара, док се према
историјским сведочењима и тумачењима легендарна
ерупција Везува из 79. године н.е. процењује на преко
25 километара)..
Пут смо наставили кроз тајгу обилазећи у широком
луку такозване ”потоке лаве” који су прекрили читаву
територију у пречнику од 22 километра када је, најпре у
новембру 2012. а потом и у јануару 2013. године вулкан
Толбачик експлодирао правећи бочну (секундарну)
пукотину на купи, која је била широка између 250 и
500 метара, засипајући велико пространство ужареном
базалтном лавом у којој су минералози открили чак
54 нова, по први пут описана минерала укључујући и
толбачит.
У базни логор (око 1300 m) испод вулкана Толбачик
стигли смо после вишечасовног труцкања и поставили
шаторе на простору између два велика вулканска
конусна брда, који донекле штите од ветрова. Наши
мали разнобојни шатори деловали су као ситни цветићи
на овом једнобојном и суморном тлу покривеном црним
пепелом и оштром шљаком, која ноћу у маленим
шаторима пробада измучена леђа - како се оно каже ”до
коске”.
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ПЛАНИНАРЕЊЕ ИЗМЕЂУ ВУЛКАНА
Пред сумрак смо кренули на обилазак огромног
простора испод вршне купе Толбачика. Све је
покривено црном окамењеном лавом која је у свом току
створила безброј невероватних магматских формација.
Подсећају на скулптуре. У тами ови облици искрсавају
око нас као да желе да нас застраше и подсете колико
смо слаби у поређењу са силом која овако топи и
немилосрдно гужва камен, колико смо сићушни у
односу на овај ”океан” црне лаве, коме у полумраку не
назиремо крај.
Водичи нас спретно и са сугурношћу доводе до места
где ужарена лава пробија окамењене громаде. Са
страхопоштовањем прилазимо пукотинама из којих
фото: В.Мрдак, Лава

блиски сусрет на граници између два света. Постајем
свестан да се читава описана праисторија и историја
Земље одвијала на танком слоју од око 200 километара
чврстог тла (литосфере) испод кога је ужарена течност
која сеже неколико хиљада километара у дубину
до средишта о чему смо могли само да маштамо
захваљујући Жил Верну.
Сутрадан се на камп спустила густа магла и тешка киша.
Најхрабрији планинари су кренули на успон. После
неколико сати једна група се вратила обесхрабрена
ужасним временским приликама и кишом којој ни
најбоља планинарска опрема није одолевала. Са
неизвесношћу смо дуго поподне чекали да се врати
наших шест пријатеља који су били најупорнији и уз
велике напоре стигли на врх Толбачика (3085 m).
Планинарење по Толбачику завршили смо пењањем на

избија јара и кроз које се види ватра из унутрашњости
фото: В.Каменаревић, на врх Толбачика
наше Планете. Помишљам како нема ни књига,
ни филмова који човеку могу више да кажу о овом западни гребен у подножју вулкана, где се могу видети
чуду природе од ових неколико корака, које опрезно трагови велике пукотине која се отворила приликом
направи у овом простору и који заиста представља последње ерупције 2013. године.
Смарагдна пећина

ПЛАНИНАРЕЊЕ ИЗМЕЂУ ВУЛКАНА
Спектакуларни призор огромних померања тла,
са димом кроз који се назиру грубе шиљате стене,
допуњавају веома јак сумпорни мирис и необични
звуци завијања ветра који на све стране носи црни
пепео. Негде у том црном пејзажу, у том суморном
сведочанству катаклизме, наш водич проналази улаз
у једну пећину у коју смо опрезно сишли. Била је то
вредна награда за труд, јер смо се нашли усред једног
сасвим чаробног призора - све стене са стране, као и
сам строп пећине, преливале су се у свим замисливим
бојама неких, нама сасвим непознатих минерала. Као
да је на овом месту Мајка Природа хтела да покаже
сву своју неисцрпну креативност и незамисливу снагу.
Овако нешто у утроби Земље ни сам Жил Верн није
могао да измашта.

ВУЛКАН АВАЧИНСКИ (2741 m)
Гигантске купе два вулкана - Корјакски (3456 m) и
Авачински (2741 m) готово застрашујуће доминирају
над градом Петропавлоск-Камчатски, а снежне силуете
ових врхова су оно прво што посетилац угледа када
стигне у овај крај. План наше експедиције је био да
се, као завршетак боравка на Камчатки, оствари успон
на вулкан Авачински. У подножју, између два вулкана
постоји „база“ са добрим смештајем у планинарском
дому..
Ујутро је освануо ведар дан, па је успон, иако је висинска
разлика преко 1600 метара, био изузетно пријатан,
а поглед на суседни вулкан Корјакски љубитељима
фото: Д. Христо, вулан Авачински

Калдера Узон

фотографије је пружао прилику да овековече панораму
снежних врхова. За тренутак, пред овом лепотом
заборавите да газите по можда најопаснијем терену и
да се недалеко испод ваших ногу налази ватрена маса,
чије је тренутно стање мировања само привремено. На
врху је нашу групу дочекао прави спектакл боја, јер је
СЕЛО АНАВГАЈ
кратер био пун црне базалтне вулканске шљаке, а около
је био овенчан црвеним и белим пепелом, док је свуда
куљао густи дим који је уливао велико стахопоштовање
Након узбудљивих и напорних дана проведених и дивљење пред овим природним феноменом.
на планини, спустили смо се поново у долину реке
текст и фото: Милан П. Ракочевић
Камчатке и упутили се на запад. На том путу смо
Вулкан Корјакски
имали прилку да посетимо село Анавгаи у коме
живе староседеоци Евенка, народа који је давним
пореклом из Сибира, али се веома добро асимиловао
уз остале етничке групе.. Посетиоцу овог села пажњу
одмах привуку велики тотеми са необичним обојеним
ликовима урезаним у високе дрвене стубове. То су
својеврсни споменици у изворном смислу те речи,
јер – према древним обичајима – имају улогу да
чувају сећање на важне догађаје, или на неке људе из
племена који су посебно заслужни.

ЕКСПЕДИЦИОНИ УСПОН
“А радознало око жуди за ширим видиком.
Зато ћу се попети на планину....”
Виктор Сегален: “Црепови и цигле”

LHO TSE SUMMIT
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а успон ка врху Lho тse кренуо сам 5. априла 2017. године
- био је то мој трећи узастопни покушај. Претходна два
била су нeуспешна. 2015.године, само након месец
дана боравка у Хималајима, доживео сам земљотрес,
80 sec померања и љуљања тла са страховитом тутњавом
планине, обрушавањем стена и сурвавањем лавина. Погинуло је
седамдесетак људи у базном кампу. Божјом вољом прошао сам
без повреда. Наредне године сам се двоумио да ли опет да одем на
исто место. Суморне слике су ме месецима опседале. Смогао сам
снагу. Припреме су биле добре Све је ишло по плану, а у завршном
успону, када сам био у C4 и поподне се одмарао пре успона на врх,
покренула се лавина у кулоару. Догодила се несрећа - погинуо је
шерпас, одустало се од постављања фиксног ужета за врх. Моја
одлука била је да се вратим у C3. То су, колико наредног дана,
учинили и остали, па на врх ни 2016. године није било успона. Пет
година нико се на тај врх није попео....
Опремљен искуством, чврстом вољом и вером у успех , ове године
сам поново кренуо - била је то моја једанаеста експедиција на
врхове преко 8000 m.
Према утврђеном и уходаном програму, у Катмандуу сам се састао
са Пемба Шерпом, својим локалним менаџером агенције “Seven
summit treks” и направио план припремања опреме за BC

Један до два дана су намењена комплетирању пењачке опреме,
паковању бурића који се односе право у BC. Прегледамо
прошлогодишњу опрему - нешто је за поправку, нешто за замену,
а нешто треба докупити. То су дани ужурбаног трчања по граду,
обиласка већ познатих продавница опреме, одношења до хотела,
провере према списку. У Хималајима нема продавнице, ако
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заборавите једну ситницу, може настати проблем. Бурићи су
спаковани и под великим притиском затворени. Шерпаси долазе
и односе их.
Врх Лоце састоји се од три врха повезаних са Монт Еверестом
преко високог гребена Саут Кол. Два нижа врха називају се Лоце
Минг (8414 m) и Лоце Шар (8383 m). Августа 1921., Хаурард Буру,
након што је пронашао локално име за планину предложио је назив
Лоце, што се са тибетанског преводи као “јужни врх”, јер се налази
јужно од Монт Евереста.
Први успешан успон на Лоце извели су Фриц Лушингер и
Ернест Рајс 18. маја 1956., као чланови швајцарске експедиције
предвођене Албертом Еглером.
Успоном на врх Лоце, планинар Драган Челиковић, упешно се
попео на свој шести по реду врх виши од 8000 m.
Следећи дан је одређен за припреме за трекинг и пут до BC. Ту је
транспортна торба са опремом за 6-7 дана спавања по лоџевима,
пешачење од аеродрома Лукла 2800 m до BC 5300 m.
Малим авионом 9. априла из Катмандуа одлазим у Луклу. Шетам
малим градом, обилазим локалну сликарску школу у будистичком
манастиру, уживам у пићу томба - преврели јечам који се налива
врелом водом. Друштво ми прави Ал Ханцкок, канадски алпиниста.
Наредног дана, захваљујући дугогодишњим познанствима са
шерпасима, користимо два празна места у хеликоптеру и одлазимо
у Dingboche- 4300 m. Тако нагли успон је могућ ако сте сигурни
да нећете имати висинску болест. У Dingbocheu у лоџу сусрећем
групу трекера из Кикинде и заједнички, према будистичком обреду
чекaмo Нову годину 2074. Окупљају се и остале, веома бројне
екипе из Кине и Индије. Ту проводим три дана обилазећи оближњи
врх Nangar tsang, затим са Kинезима посећујемо Меморијални
комплекс. На путу за BC изнад Thugle на 4900 m постављамо
спомен-плочу нашим изгинулим пријатељима, учесницима ранијих
експедиција. Наредног дана одлазим у Luboche - 4950 m. Дочекује
нас снег. Следећег дана одлазим у Gorak shep - 5200 m, а после
предаха за ручак, у поподневним сатима, стижем по трећи путу у
BC . Вејао је снег, била je сумаглица. То је планина...
Базни камп је полуизграђен. Поздравио сам се са бројним
пријатељима из ранијих експедиција, шерпасима, куварима,
сместио се у свој шатор и почео да распакујем опрему.
После два дана, по лепом времену, вратио сам се у Горак shep,
претраживао по интернету, јер је добар сигнал - бољи него у BC,,
а онда кренуо ка врху Kalapathar - 5550м, мој први хималајски врх
на који сам се попео на трекингу 2003.године. Одатле је видик на
Еверест изузетан. Време је почело да се квари, па сам се опет по
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лошем времену вратио у BC.
Чекање за обред пуђа користио сам за припреме и привикавање на
већу висину. После два дана сам отишао у Pumori BC - око 5500 m
и готово до Пумори C1 - на око 5900 m. Одатле је најлепши видик
Евереста са Lhotsea. На сунцу сам седео око два-три сата, како бих
се што боље адаптирам на велику висину.
Будистички обред пуђа, молитве планини одржан је 24. априла.
Увек ме је одушевљавало када се људи различитих религија
на једном месту, заједничком молитвом моле за успех и здрав
повратак кући.
Наредног дана сам са шерпасом Нима Дорђи отишао у Ц1,

преспавао, затим две ноћи преспавао у C2, а онда са румунским
алпинистом Лаза отишао до Lho tse face - - 6900 m. На овом месту
седео сам око три сата и посматрао околне врхове -Cho oyy - 8201
m и мој први врх преко 8000 m на који сам се попео 2006. године.
Неки пењачи су одатле настављали у C3 на 7300 m, али поучен
прошлогодишњим искуством, када сам се тако припремао за успон
и без потешкоћа изашао на 8000м, сматрао сам да снагу и енергију
не треба сувише расипати. Предвече сам се вратио у C2 - 6300
m. И трећу ноћ сам преспавао на тој висини. Наредног јутра сам
се из C2 спустио у BC. Пошто нисам имао никаквих проблема са
висином, моје привикавање на висину је завршено.
Почињу дани ишчекивања лепог времена - “прозора” када се на
тим висинама на неколико дана зауставе струјања и омогућe успон
на врх. Са шерпасима сам направио план изношења опреме у
кампове C3 i C4 и. Треба све правилно и унапред распоредити,
да се не губи превише енергије када кренемо на врх. Шерпаси све
знају, али се њима ипак треба руководити.
Почиње игра живаца - праћење временских прогноза, које се
прилично разликују. Разни тимови имају различите планове. Фиксно
уже није постављено. Ни шерпасима није лако, ризикују животе.
Дани пролазе. Уже је постављено до C4, али не даље. То ће ипак
морати да се уради у завршном успону. Мора кренути већа група.
Сви се нећкају. Време је променљиво - важно је погодити тренутак
поласка. Од BC до врха има 4-5 дана пењања. Треба кренути тако
да петог дана буде лепо време. Такође, поучен искуством са К2, у

проласку лошег времена, 12. маја око 20 часова доносим одлуку да
те ноћи кренем на врх са првом групом од седам алпиниста и девет
шерпаса. Oко 2 сата између 12. и 13. маја полазимо у тишини ноћи
по леду глечера и уз шкрипу дереза..
Користимо најхладније време пред свитање да прођемо Ice fall са
десетинама серака пукотина и висећих ледених стена. У свануће
излазимо на горњи гребен Khumbu глечера, некадашњи C1 6100м. После краћег одмора, чаја и мало хране, благим успоном,
глечером, дугом стазом идемо ка C2. Око подне долазим у C2,
одмарам се и надокнађујем течност и енергију. Имамо привремену
кухињу, кувара, који данима кува једно исто јело dall bath , пиринач
са мало меса и поврћа, чај и супу. Осећам се добро. Наредног јутра
полазимо у C3 - 7300 m. Након неких четири сата хода и пењања
леденом стеном Lho tse face, стижем око подне , опет се одмарам,
рехидрирам се и трудим да што више једем, али ту више нема
апетита... Помажем се чилијем. Ослушкујемо вести о догађаjима у
C4. Ујутро крећем даље - одатле са кисеоником, лаганим успоном,
пратећи ритам рада срца и дисања. Опет око подне стижем у C4
- 8000 m. На отвореном чекам око један сат да шерпаси подигну
шатор. Смештамо се, распремамо,поподне се одмарамо ,сви смо
добро...
Доносим тактичку одлуку. Сви су одлучили да те вечери продуже
даље и наредног се јутра попну на врх. Ценећи да се већ три дана
пењемо без правог одмора, да одатле нема фиксног ужета и да
фиксинг-тим иде полако, да се мора чекати док поставе уже и да ће
то предуго потрајати, користећи боцу кисеоника на коју сам још пре
почетка експедиције рачунао, одлучио сам да ту ноћ преспавамо
на 8000 m. Време је било стабилно, без много ветра и снега.
Наредног дана смо се моја два шерпаса и ја одмарали цео дан.
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ЕКСПЕДИЦИОНИ УСПОН
И њима је то неопходно. Потребно им је много одмора и снаге.
Следеће ноћи, око 22-23 сата са врха су се враћали наши
пријатељи. Попели су се, не баш сви, неки су се вратили са
промрзлинама. Фиксно уже је постављено до врха. Лепо. Пут је
проходан. Те ноћи, 17. маја око 3 сата, кренуо сам на врх - полако,
без проблема и без застоја.

Пут води стрмим ледником. Око сванућа смо ушли у кулоар стрмине
око 70%, местимично узаним као димњак камина. Користећи уже
ипак смо напредовали без застоја. На половини дужине кулоара
шерпасу отказује боца са кисеоником, хвата га паника, а онда
доноси одлуку да крене даље, полако, без кисеоника. Кулоар је
дугачак око 300 m. На крају кулоара настаје проширење облика
амфитеатра као круна са четири околна врха. Један врх је санта
провидног леда. Највиши је 8516 m. Сцена је надреална - по
камењу понеко уже са молитвеним заставама, ко зна од када....
Близу врха - тело заспалог Руса, пре ко зна колико година...
Дан је сунчан и бистар, тих без ветра. Поглед је усмерен на кораке
- свако спотицање је по живот опасно. Уз камену страну пењемо
се ка врху. Поглед уоколо - Еверест, испод нас Nuptse,Химлаји
стотинама километара у даљини. Врх је као ледени гребен.
Долазим на око метар од врха. Нисам сигуран да ли је стреха.
Ту стајемо, правимо неколико снимака. Облаци испод нас мирно
стоје. Кратко уживање у врху траје тек петнаестак минута. Врх је
на пола пута...
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Попели смо се... Раније сам био и млађи и јачи - нисам успео, али
тада нису успели ни снажнији од мене... Седео бих сада овде и
дуже, али желим да се жив и здрав вратим. После краћег предаха
на врху силазимо. Опет полако, опрезно. Силазак је опаснији од
успона - стиже умор, пада концентрација. Млађи шерпас жели да
се покаже, па трчи надоле. Нека га... За мене је то ризично, једна
грешка и игра је готова. Концентрисан сам, увек фиксиран, опрезан
у силаску. Кулоар је ризичан - сипљив пескав снег- нога клизи,
па стена, а камење између... На једном месту клин је попустио и
постоји ризик да се уже откачи. Око 15 сати силазим у C4 мало
безбеднијим делом.. Цео завршни успон C4 - врх - C4 трајао је 12
сати. Јучерашња група је то урадила за 24 сата.

ЕКСПЕДИЦИОНИSEKCIJA
УСПОН
Желео сам да продужим у C3. Моји шерпаси су били уморни и сишао у C2 - кухиња, кувар , а по потреби слеће хеликоптер...
затражили још једну ноћ одмора на 8000 m. Они треба да носе Наредног дана, 19. маја, сишао сам у BC. Експедиција је завршена.
опрему, што представља велико оптерећење. Мало нерадо сам То је већ цивилизација - ту долазе јакови.
пристао да и трећу ноћ преспавам на 8000 m. То је мало ризично.
На Kanchenjungu сам три ноћи спавао на 7900 m и добио запаљење
плућа. Поучен искуством, у C4 сам дошао са четири боце кисеоника,
па је и мени пријао одмор. Висина од 8000 m је зона смрти и без
кисеоника је немогуће преживети неколико дана. Апетит је никакав
- само мало супе, чаја, шећера и то је сва енергија која се уноси.

Следећег дана сам опет искористио слободно место у хелихоптеру,
који са Kanchenjunga у пролазу слеће у BC. За пола сата сам,
уз помоћ кувара и шерпаса, спаковао сву опрему у три бурета и
оставио наредној експедицију да их спусти у Катхманду. Спаковао
сам транспортну врећу за повратак кући. Хелихоптер ме је одвезао
у Луклу, а онда сам наредног дана, 21. маја, сишао у Катхманду.
После три дана дошао сам кући у Крагујевац. Све сам по плану
одрадио тактички и технички веома добро. Нимало исцрпљен,
без посебног губитка тежине и без икаквих повреда завршио сам
Ипак, одморио сам се. Наредног дана, 18. маја, одморни смо експедицију Лхо тсе. О том врху сам годинама сањао и посветио
кренули надоле. Успут смо сретали оне мање храбре, који су му три године интензивног рада и припрема. Вредело је. То је мој
чекали да виде како ћемо ми проћи, да им прокрчимо пут па да шести врх преко 8000 m.
крену на врх. То је сигурније, али се време може лако променити.
Поздрављали су нас. Били смо победници. Тог поподнева сам
Драган Челиковић,
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ПЛАНИНАРЕЊЕ СА ИСТОРИЈОМ
Уважавајући одушевљење планинара Мирослава Докмана, члана ПД “Преслан” из Ниша, успоном на планину
Радан у част јунака Ивана Косанчића , као и сусретом са признатим и радо читаним књижевником Дејаном
Стојиљковићем, који је својим доласком увеличао овај поход, Редакција Планинарског гласника и поред
опсежности, објављује овај текст у целини.

ПУТЕМ ЗМАЈА
ПЛАНИНАРСКА АКЦИЈА У ЧАСТ ЈУНАКА ИВАНА КОСАНЧИЋА

Н

ајбоље у нама, најбољи од нас, наша традиција
и понос, ако буду скривани, потискивани –
као да их никада није ни било...! Растужиће
нас спознаја да су остали далеко од очију и
осећања других. На површину стога нека изађе спознаја
о нама, и нека се учини све оно што ће оправдати
потребу да се из шкриње заборава извади благо које
ће вечито сијати. Зато, нека сваки дан на југу Србије
буде као четири до сада одржана успона на Радан
планину. А тек смо делић нашег културног, историјског
и природног богатства приказали у ове четири године,
када је варошица Бојник сијала као никада раније. Мало
је рећи да су наши пријатељи из Бојника, из Скијашкопланинарског клуба “Змај са Радана”, учинили подвиг
над подвизима. Пробудили су у нама осећај поноса,
идентитета, стваралаштво. Занавек ћемо памтити
сваки тренутак крај ове непроцењиве ризнице. Само
је потребно хтети, покренути се и веровати у успех. И
онда се може оживети сећање на Ивана Косанчића и
косовске јунаке, онда свако од нас може постати змај
са Радана модерног доба и прећи пут змаја, пут Ивана
Косанчића. И још много даље можемо отићи у славну
прошлост раданског подручја, све до цара Јустинијана
Првог, који обитавао на Радану, а целом свету подарио
Зборник правних прописа и изградио цркву Свету
Софије у Константинопољу, тај вечни споменик
културе, генијалности и толеранције међу људима.
И најчитанији књижевни стваралац данашње Србије
био је са нама на једном од пређашњих успона на
Радан. Дејан Стојиљковић, наш јужњак, Нишлија,
комшија. Писац романа „Дуге ноћи и црне заставе“,
који планинари, попут представе, уживо изводе на
Радану. На планини Ивана Косанчића. На позорници
Ивана Косанчића. Један од главних ликова у „Дугим
ноћима и црним заставама“ је Иван Косанчић,
најбољи мачевалац средњевековне Србије, у тешким
временима између распада великог царства и боја
на Косову. Крајишки војвода у служби кнеза Лазара.
У левој руци држао би кратак мач ради одбране, а у
десној велики „змајевац“, налик римском „гладијусу“,
којим је Косанчић нападао душмане. Припадник
витешког реда Змај. „Гладијус“ је у својим рукама држао
и Свети Георгије, заштитник витешког реда Змаја.
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Дејан Стојиљковић, иако неко ко је у светским
оквирима достигао врх у послу којим се бави, ето, са
задовољством је дошао у малени Бојник, а можда је
у исто време могао да обилази књижевни “круг двојке”
или светске метрополе. Дејан је дошао у Бојник,
јер је обећао пријатељима. Дејан је походио Радан
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оквирима достигао врх у послу којим се бави, ето, са
задовољством је дошао у малени Бојник, а можда је
у исто време могао да обилази књижевни “круг двојке”
или светске метрополе. Дејан је дошао у Бојник,
јер је обећао пријатељима. Дејан је походио Радан
планину, јер је господар Радана био Иван Косанчић.
И Дејан је хтео да види стотине нових Косанчића, и
да се сусретне са њиховим поноситим погледима, и
да заједно на површину изнесу драгуље из оне наше
пребогате ризнице. Хвала Ти, Дејане, на свему! Хвала
на беседама, на новим погледима на роман “Дуге ноћи
и црне заставе”, на Ивана Косанчића и средњеоековну
Србију.
Радан планина је још увек прилично тајновита. О њој
се и разне приче испредају, о чудним појавама, као што
су „деливоде“, где се потоци деле на два нова тока, или
„узбрдним низбрдицама“, где ако возила зауставимо и
откочимо, она крећу назад, узбрдо, иако изгледа да пут
води наниже!
Радан се простире на територијама општина
Куршумлија, Бојник, Лебане, Медвеђа и Прокупље.
Највиши врх Радана је Шопот (1409 m), својеврсни
пиједестал усред густе шуме. Најпознатији природни
феномен на Радану свакако је Ђавоља варош. У
светским оквирима важно археолошко налазиште је
Јустинијана Прима или Царичин град, који је подигао
цар Јустинијан 530.године и који је био у оно време
најмодерније и најсавременије утврђење, са црквама
и базиликама. Чинио се неосвојив, јер су га почетком
седмог века Авари дуго опседали, без војничког успеха,
све док нису пресекли систем за снабдевање водом
Јустинијане Приме. Вода је до овог града долазила
чувеним Јустинијановим аквадуктом, који је почињао
мало испод врха Шопот и био дугачак 12 километара.

Данас, тек неколико процената аквадукта је над
земљом и то поред саме планинарске стазе ка врху
Шопот, а огроман део је затрпан. па предстоје обимна
археолошка истраживања. Треба истаћи и утврђење
Иван-кула, у атару истоименог села, одакле је, према
предању, родом и Иван Косанчић. Позната одредишта
на Радану су и Пролом Бања и Сијаринска Бања. Од
цркава, за историју су важне Лазарица код Пролом
Бање, крај које су прошли јунаци пред косовски бој и
црква Светог Петра и Павла на Петровом врху (1150
m).
Планинарско-бициклистички клуб „Змај са Радана“,
мотивисан великим међународним планинарским
манифестацијама на југу Србије, које настају и
развијају се почев од 2010.године, амбициозно од
2013.године креће у уређивање и обележавање стаза
за планинарење и планински бициклизам на Радану.
Сада имамо седам главних, тематских стаза и више
десетина везних стаза на Радану, па иако је Радан сав

ПЛАНИНАРЕЊЕ СА ИСТОРИЈОМ
под густом столетном шумом, ознаке и путокази ће
свакога одвести на одредиште. Седам тематских стаза
на Радану су: „велика тура планинског бициклизма“,
„стаза панорама“, „традиција и стари занати“,
„траговима Византије“, „цркве и села“, „стаза раданских
вода“ и „стаза легенди“.
Четврти успон на Радан, одржан 29.јула 2017.године,
протекао је беспрекорно. Учествовао је 381 планинар,
а све што је најављено и што су учесници очекивали
и знали да ће се догодити – одиграло се почев од
гостопримства, савршено уређених стаза на Радану
и ваљано одабраних стаза, којима сви могу да прођу и
деца, и они најискуснији планинари. У односу на 2016
годину, одредишта су остала иста, али правац успона
је промењен, и чини се да је то била права одлука,
која је акцију учинила још занимљивијом. Наиме, сада
смо се најпре из села Боринаца пењали на Петров
врх (1150 m), а после на Камен (1026 m), да бисмо
се са Камена, широком стазом, преко села Остатовац,
вратили у Боринце.

Успон на Петров врх водио је путем који пролази крај
цркве Огњене Марије, мало више Боринаца, а одмах
после цркве улази у густу, столетну шуму. Радан је
једна од три најшумотивитије планине на Балканском
полуострву (занимљиво је да се и остале две налазе у
Србији, а то су Јастребац и Озрен), а већина раданских
шума, ма како страшно и непроходно изгледале,
у ствари су савршено обележене планинарским
ознакама, на чему годинама уназад раде наши “Змајеви
са Радана” из Бојника.
Кретање у густој столетној шуми пријало је
учесницима, јер шума је све планинаре освежила.
На неколико места, нарочито пред самим Петровим
врхом, ваљало је савладати краће стрме деонице,
што је ову, иначе кратку стазу од укупно 12 km (у оба
правца) учинило занимљивом, узбудљивом и потакло
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планинаре на размишљање о давним временима када
је овим подручјем господарио Иван Косанчић - “Змај од
Радана”.
На самом Петровом врху подигнута је црква Светог
Петра и Павла, на темељима старе цркве још из доба
цара Јустинијана Првог. Петров врх је усред густе
шуме, са њега се не може добро осмотрити околина,
али је идеално место за одмор и историјске приче.
Суседни врх Камен, један је од најлепших видиковаца
у Србији, у шта су се наши учесници и уверили. Косово
и Метохија, Шар планина, Проклетије, област Топлица,
област Пуста река, Сува планине, Столска планина,
Таламбас, Кукавица, Варденик, Гољак...само су део
планина и предела које смо уочили са Камена.
Изванредни домаћини приредили су нам током успона
и силаска два изненађења: на Петровом врху чекали
су нас освежавајући напици, а у повратку, надомак
села Боринце – сладолед! По силаску у Боринце укусан и богато припремљен ручак, са два јела – гулаш
и пасуљ – и није био изненађење. Наравно, све је за
учеснике акције било бесплатно, јер наши Бојничани
своје пријатеље дочекују искрено и пуног срца.
Нису домаћини заборавили да истакну и оне чије
присуство на оваквој манифестацији охрабрује и
улива оптимизам - најмлађе и најискусније учсенике.
Тако су посебне захвалнице добили шестогодишњи
Никола Мицкоски и 98-годишња Јелена Минарди.
Од бака Јелене учимо и дивимо јој се за све што је у
животу и планинарству учинила, а Николи и његовим
вршњацима желимо да једног дана кажемо да су нас
превазишли и – да им захвалимо на томе.
Предели и људи - то је било богатство и разноликост
ове акције, овог празника и догађаја који много значи
за Бојник, нову наду и могућност за развој.
Пусторечки крај, кроз историју је одувек био на
рубовима доброг, а у средиштима разних вртлога и
превирања, крајиште на размеђи интереса силника.
Жртвован, али је опстао.
И биће светао и снажан, јер то заслужује.
Мирослав Докман
Планинарско друштво „Преслап“ Ниш

ПРИЧЕ СА ИЗЛЕТА

БУЂЕЊЕ РАДОЗНАЛОГ ДУХА МЛАДОСТИ
СА ИЗЛЕТА ИЗНЕНАЂЕЊА

К

ада се корице једне књиге затворе, остају утисци
о којима се дуго прича. Тако је и са планинарским
излетима, a када су у питању излети изненађења,
чини ми се, понекад, као да сам прочитао књигу
којој унапред нисам знао наслов.
Изненађења су наша потреба. Данас, у предвидивом
свету, где одговори на свако питање стижу за секунд
преко телефона, изненађења нису честа... Срећом по
планинарски покрет, традиција се и даље одржава.
Традиција дугогодишњих водича да у свој програм
уврсте излет изненађења и даље траје и пружа
планинарима повезаност са временом када је пружити
човеку могућност откривања нечег новог, изненадити
га, билa појава која радује....Ова ретко поштована
традиција данас личи на побуну против зацртаних
правила игре предвидивости.

Група планинара, чланова ПСК “Авала” и Клуба
планинара “Авантуриста” започела је ујутро 15. jула
2017. једнодневно путовање на којем нам је водич
Слободан Гочманац показао и открио како је то било
некада, када су овакви излети били веома чести. И
прву прилику за изненађење добили смо на самом
почетку, када нам је водич, кроз игру, дао задатак да
погодимо куда смо се то данас запутили. Низали су се
одговори: Островица, Ђердап, Хомоље...
Мањи број планинара је био близу одговора, али нико
није дао тачан.. Награда за тачан одговор - бесплатни
излет, овога пута није била додељена.
Након више сати вожње прво Смедеревским путем, па
онда Магистралом на путу ка Кучеву, дуго очекивани
одговор је стигао. Пред нама су се указала фасцинантна
врата Дубочке пећине. Сасвим логично, куда би нас
Слободан Гочманац, искусни спелеолог и планинар

одвео ако не у пећину. На лицима учесника акције,
посебно старијим спелеолозима, видело се узбуђење.
Дубочка пећина - једна је од најдужих пећина у Србији...
Налази се на северу Звишке котлине у близини села
Дубока, по којем је и добила име. Пећина није уређена
за туристичке посете, па је наш припремљени водич
спелеолог свима поделио шлемове и чеоне лампе.
Авантура је могла да почне.

Са камена на камен, све дубље и дубље, уз цику слепих
мишева ова акција је полако освајала сваког учесника.
Са пажњом смо слушали носталгична сећања старијих
спелеолога како су некада, давних 60-тих година
прошлог века, истраживали овај простор. „Било је
то 1962.“, „Не, него 1963.“ препирала су се двојица
спелеолога планинара враћајући се у студентске дане
када су својим пионирским подухватима трасирали ове
путеве. Како сами кажу, било је то неко друго време,
нешто што ми из друге деценије двадесет првог века
не препознајемо, али и те како видимо одушевљеност
и пламен у очима двадесетогодишњака када први пут
откривају нешто ново. За тих неколико сати, ови искусни
спелеолози су поново били на свом терену. Заиста су
поново били дечаци. Како су лако прескакали пећинска
језера, обилазили стене и сагињали главу чувајући је
од ударца у ниску, стеновиту таваницу...
Након невероватног истраживачког искуства, које нам
је приредио Слободан Гочманац, сунчано поподне
провели смо уз заједничку трпезу као истраживачи
некад. Са поносом истичем да је са нама на овом
излету била Оливера Симић Стојановић, прва Српкиња
која се попела на Монблан 1960. године.
Топло препоручујем - изненадите се, пријавите се за
излет изненађења...
Петар Божовић
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ОСИГУРАЊЕ ПЛАНИНАРА У НАШИМ
И ИНОСТРАНИМ ПЛАНИНАМА

С

ве више се у планинарском свету и код нас
говори о осигурању у планинама. О овој теми
највише размишљају планинари, високогорци
и алпинисти, нарочито они који посећују Алпе,
Хималаје, или неке друге високе и/или опасне планине.
Да би лакше разумели овај проблем, разликовали шта
смо осигурали, а шта није обухваћено осигурањем,
покушаћемо да ближе објаснимо стручне термине
који се користе у овој сфери активности, а затим и
објаснити за шта нас је Планинарски савез осигурао
кроз плаћену чланарину. Аутор чланка потрудио се да
шире истражи ову материју и да је учини занимљивом
за планинарског читаоца.

После несрећног случаја потребно је испунити одштетни
захтев, који ће у Kанцеларији ПСС бити оверен после
доказивања да оштећени има плаћену чланарину за
текућу годину, да је акција на којој се десио несрећни
случај унапред планирана од стране планинарске
организације (друштва или Савеза) и све заједно са
лекарским налазом предаје се осигуравајућој кући.
ПСС има вишегодишњи партнерски однос са Друштвом
за посредовање у осигурању РИЗИКО д.о.о. који сваке
године за нас спроводи набавку осигурања на начин
да осигуравајуће покриће буде прилагођено нашим
потребама, да је у тренутку уговарања најповољније
на тржишту осигурања у Србији и истовремено имамо
подршку приликом решавања насталих штета за све
наше чланове. Ова услуга компаније РИЗИКО д.о.о.
је потпуно бесплатна и могу је користити сви чланови
ПСС.
Једноставно контактирајте ПСС и ми ћемо Вас
повезати са нашим партнерима или то можете учинити
сами контактом на телефон: 011 6693102 или писаним
путем на адресу office@riziko.rs.

ПОЈМОВИ ИЗ ОБЛАСТИ
ОСИГУРАЊА
ОСИГУРАЊЕ ПЛАНИНАРА ЧЛАНОВА ПЛАНИНАРСКОГ
САВЕЗА СРБИЈЕ
Сви чланови Планинарског савеза Србије, куповином
чланске маркице за текућу годину, осигурани су од
последица несрећног случаја. Ове, 2017. године, наши
чланови су осигурани код Wiener Städtische и то у
следећим максималним износима:
900.000,00 динара у случају смрти услед незгоде
450.000,00 динара за трошкове спасавања
1.800.000,00 динара за 100% инвалидитет.
Трошкови лечења нису обухваћени овим осигурањем.
Примера ради, уколико се десила несрећа и после
лечења се установи 100% инвалидитет, оштећеном
се исплаћује 1.800.000,00 динара. Ако је пак утврђено
умањење покретљивости ручног зглоба у лаком
степену, инвалидитет је до 10%. Оштећени ће добити
0,1 х 900.000,00 = 90.000,00 РСД. Осигурање вреди за
несреће које се догоде на планинарским акцијама у
Србији, или иностранству.
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ОСИГУРАЊЕ је облик управљања РИЗИКОМ (које
је првенствено усмерено на смањење финансијских
губитака). Основни циљ осигурања је заштита
осигураника и других оштећених лица. Осигурање је

ЗА СИГУРНИЈЕ ПЛАНИНАРЕЊЕ
SEKCIJA
мултидисциплинарни појам који обухвата истовремено
економску, правну и техничку проблематику.

Која је логика осигурања?
Основна идеја је повезивање ризика великог броја
сличних случајева у заједнички фонд, тако да закон
вероватноће, односно закон великих бројева, обезбеди
да се само релативно мали број неповољних догађаја
оствари у једној години. Трошак тог малог броја
догађаја може лако бити поднет од стране великог броја
осигураника. На пример, појединци знају да је ризик од
пожара у њиховој кући мали, али га се боје, зато што би
последице биле веома неповољне; стога су спремни
да плате осигурање против пожара свога објекта

(планинарског дома, куће или стана). Од великог броја
оваквих уплата које улазе у фонд заштите од пожара,
осигуравајућа кућа лако може да исплати одштету
тек у веома малом броју насталих пожара, стога је и
осигуравајућа премија за пожаре обично ниска.

ИСПЛАТА НАКНАДЕ ИЛИ
ОСИГУРАНЕ СУМЕ
Када се догоди осигурани случај, осигуравач је дужан
да исплати накнаду, односно одређену суму новца
која је одређена уговором о осигурању у уговореном
року који не може бити дужи од 14 дана, рачунајући
датум од када је осигуравач утврдио своју обавезу и
њену висину. У случају да је за утврђивање постојања
осигуравчеве обавезе, или њеног износа потребно
извесно време, овај рок почиње тећи од дана када је
утврђено постојање ове обавезе и њеног износа.

копнено
ваздушно
предмету:
животно (осигурање живота, рентно, допунско
осигурање уз осигурање живота, добровољно пензијско
осигурање и друге врсте животних осигурања)
неживотно (осигурање од последица незгоде,
добровољно пензијско осигурање, осигурање моторних
возила, осигурање имовине од пожара и других
опасности, остала осигурања имовине, осигурање
од одговорности због употребе моторних возила и
осигурање од опште одговорности за имовину).
начину настанка:
обавезно
добровољно
Најчешћи типови осигурања су:
• Осигурање аутомобила, које може обухватити
како осигурање од штете на возилу осигураног, тако
и осигурање од његове одговорности за причињену
штету,
• Животно осигурање, које предвиђа исплату новца у
случају смрти наследнику, или ономе кога је осигурани
назначио,
• Здравствено осигурање, које покрива предвиђене
трошкове лечења, лекова и помагала за осигуранога,
• Осигурање имовине, које обезбеђује осигурање
од пожара, провале, земљотреса, поплаве и сличних
догађаја,
• Путничко осигурање, које обично покрива
осигурање од несреће на путу, од крађе и болести,
• Ренте, а то је фиксни ток дохотка током одређеног
времена,
• Пензијско осигурање, слично ренти, оно обезбеђује
доходак у старости,
• Осигурање од финансијског губитка у ужем смислу,
које обухвата осигурање од курсних промена, од
неуспеха наплате потраживања итд.

ПОДЕЛА ОСИГУРАЊА
Осигурања се деле према:
природи ризика
поморско
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ВРСТЕ ОСИГУРАЊА
• Осигурање од несрећног случаја (незгоде) - сваки
изненадни догађај који се деси независно од воље
осигураника, који делујући на тело осигураника има
за последицу његову смрт, потпун или делимичан
инвалидитет, пролазну неспособност за рад, или
погоршање здравља које захтева лекарску помиоћ,
сматра се несрећним случајем.
Премија се повећава када желимо имати покриће за
спорт.
Чланови ПСС су плаћањем чланарине осигурани од
несрећног случаја. Одштета се израчунава према
таблицама инвалидитета.
• Путно здравствено осигурање покрива трошкове
лечења за време путовања и боравка у иностранству,
као и трошкове превоза у случају болести, незгоде или
смртног случаја, ако је тако уговорено. Ово осигурање
је обавезно за улазак у земље ЕУ.
Када немају путно осигурање, уколико дође до незгоде,
чланови ПСС могу да наплате само осигурање од
несрећног случаја, али немају право на лечење,
транспорт и сл.
• Осигурање од трошкова спасавања може се
уговорити посебно, а углавном је у оквиру путног
здравственог осигурања и тумачи се као превоз до
најближег лекара или болнице. Такви трошкови могу
бити изузетно високи, поготово ако се при спасавању
користи хеликоптер.
• Осигурање од одговорности – овде је предмет
осигурања грађанско правна одговорност осигураника,
које покрива тужбене захтеве против осигураника.
Тај облик осигурања највише користи водичима,
наставном особљу у планинарским и специјалистичким
школама, организаторима излета итд. До сада се
у Србији (колико је мени познато) није уобичавало
уговарање оваквог осигурања.
• Осигурање пртљага - обично се уговара уз путно
осигурање. Осигурава се пртљаг у одређеном износу
од чега често највише до 30% покрива електронску
опрему (камера, фотоапарат и сл.). У условима
осигуравајућих кућа наведено је да спортска опрема
није покривена изван спортских објеката (што је код
планинара чест случај). И овде је, као и увек, потребно
добро проучити услове осигурања.
• Осигурање од отказивања путовања корисно је
применити када се купују авионске карте, или користе
услуге туристичке агенције, када се планирају путовања
до неких далеких планинских масива и дестинација.
Ово осигурање се углавном купује у пакету са путним
здравственим осигурањем. Када је ово осигурање у
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питању, осигуравајуће агенције инсистирају да се оно
уплати истог дана, или само неколико дана касније
после уплате карте, или аранжмана, како би се избегле
преваре. Отказ је углавном покривен у случају болести,
војне вежбе или нечег трећег, већ према условима које
примењује осигуравајућа кућа.

Саветујемо да се набави путно
здравствено осигурање
Наши водичи често организују путовања у иностранство.
Наравно, формирају се групе које заједнички одлазе
на изабрану дестинацију. Најчешће је на сваком члану
и путнику одлука да ли ће самостално извадити ово
осигурање (ако га већ не поседује) или ће урадити
вођа за остале чланове групе. Ипак ту саветујемо да се
направи колективна полиса за све који путују заједно
и у истом периоду у иностранство, јер на тај начин
сигурно нико неће заборавити и сви путници ће бити
осигурани.

Процедура је једноставна. Вођа формира списак
путника. Овај списак треба да садржи основне податке
о путницима као што су име, презиме, година рођења,
адреса и број пасоша. Обавезно треба нагласити да
се ради о члановима ПСС и да је потребно уговорити
проширење покрића и уговорити спортски ризик. Како
смо већ написали Путно здравствено осигурање
покрива трошкове лечења за време пута и боравка
у иностранству, као и трошкове превоза у случају
болести, незгоде или смртног случаја, ако је тако
уговорено.
Без уговореног Путног здравственог осигурања,
уколико дође до незгоде, чланови ПСС могу да наплате
само осигурање од несрећног случаја и то у Србији и
немају право на лечење у иноствpству, транспорт и сл.
Наравно, организатори путовања набавку овог
осигурања могу учинити самостално слањем упита у
Друштва за осигурање. Са друге стране и у овом случају
можете искористити сарадњу са нашим партнерима из
компаније РИЗИКО д.о.о. На вама је да контактирате

ЗА СИГУРНИЈЕ ПЛАНИНАРЕЊЕ
директно и да на адресу office@riziko.rs проследите
списак путника. У најкраћем могућем року добићете
понуде више осигуравача, а полиса Вам стиже на
потписивање на место које Ви одредите у најкраћем
могућем року.

ИЗБОР КОМПАНИЈЕ ЗА
ОСИГУРАЊЕ
Размислите и добро проверите
У Србији постоји двадесетак активних осигуравајућих
кућа. Услови осигурања се могу чинити да су слични,
али када се догоди несрећа, једна реч или бројка (на пр.
надморска висина) постају значајни при одлучивању да
ли неко има или нема право на одштету. Истовремено,
цене се могу разликовати од друштва до друштва. Зато
препоручујемо да прикупите више понуда и проучите
детаље пре него што се одлучите или, како смо и
написали, контактирајте наше партнере из компаније
РИЗИКО д.о.о. који ће то све учинити потпуно бесплатно
уместо вас.
Постоје и предрасуде које су објективне, с обзиром
на искуства која грађани имају приликом решавања
штета. У том смислу и нека ОД су позната по томе да
одуговлаче са исплатама, док је код других то много
једноставније и брже. Не заборавите, када је потребан
новац за лечење или сахрану, ове активности су
понекад врло значајне. С тим у вези можда је некада
и најбоље контактирати професионалце и затражити
стручну помоћ и савет приликом решавања штета, што
вам ПСС омогућава сарадњом са нашим партнерима
из компаније РИЗИКО д.о.о. и то потпуно бесплатно.

Могућности учлањења у
инострани планинарски савезпример Планинарски савез
Словеније (ПЗС)

У Србији, као и у Хрватској популарно је учлањење
у словеначки Савез због попуста за ноћење у Алпима
и Пиринејима, као и „бољих“ услова осигурања.
Планинарска друштва у Новом месту и Брежицама имају
велики број чланова који су из Србије и Хрватске. Пошто
је уочена тенденција учлањења иностраних планинара
у ПЗС, установљени су неки посебни услови, па њих
треба посебно добро проучити.

Као што је познато, словеначки планинари имају
неколико типова чланства. Информације о њима, као
и о нивоу осигурања које имају појединачне категорије
чланства могу се наћи на следећој интернет страници:
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=2
Ко намерава да се тамо учлани, треба добро да проучи
све услове. .
У принципу, словеначко чланско осигурање не
покрива соло пењање, скијање изван стаза, тренинге,
експедиције. После подношења одштетног захтева
осигуравајуће друштво ће проверити да ли је све било
по правилима струке. Ако се на пример. унесрећени
на „ферати“ осигуравао обичним чвором, то се може
тумачити као непотпуна опрема, па осигуравајуће
друштво неће бити у обавези да исплати одштету.
Алпинисти имају покриће ако су чланови алпинистичког
клуба, одсека или секције под окриљем Планинарског
савеза Словеније или ако су у организацији тих чланица
ПЗС-а положили испит за алпинисту приправника. Ако
нисте члан АК, одсека или секције, већ планинарског
друштва, немате покриће док се бавите алпинизмом,
макар били и инструктор алпинизма у ПСС.
Високогорци су осигурани до 6.000мнм и тежине у
стени до IV по УИАА скали.
Такође, словеначки планинари учлањују се у
планинарске савезе Аустрије, јер су тамо бољи услови
осигурања. Подсетите се почетка ове приче - што је већи
број оних који се осигуравају по поједином предмету
осигурања, то су премије ниже, а услови бољи. Број
планинара у Србији је нешто мањи од 15.000. У
Словенији ПЗС има око 55.000 чланова, а Савез у
Аустрији 600.000. Наравно да добијају боље услове у
домаћим осигуравајућим кућама. Ипак, прикупљање
документације ради постављања одштетног захтева
често је дуготрајан и мучан посао. Иако осигурања у
страним савезима звуче примамљиво, бирократски
поступци и комуникација могу бити додатно отежавајући
фактор.
Борис М. Мићић
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НА ПЛАНИНИ У РАВНИЦИ

УСПОН НА „ВРХ“ КИНЂУ У БАНАТУ
МАГЛА, МАГЛА СВУДА ОКО НАС...

З

на се да је скоро цела Војводина једна огромна
равница кроз коју, поред неколио мањих река,
протичу и три велике: Дунав, Сава и Тиса. На тој
пространој области налазе се само две планине.
Једна је у Срему . То је Фрушка гора са висином од 539
m, а друга је у југоисточном Банату и зове се Вршачке
планине. Висина је 649 метара. Остало је равница.
А да ли је баш тако? Познато је да се средином Бачке
равнице пружају Телечки брежуљци, који једва прелазе
висину од сто и двадесет метара. На северу изнад
Суботице, на самој граници са Мађарском је и кота
Ђомбе, висинe од 146 метара! То је највиши врх Бачке!
Затим, у јужном делу Баната је и Делиблатска пешчара,
(једини остатак пешчане пустиње у Европи) висине од
250 метара, док је север Баната „раван као тепсија“.
Ипак, у непосредној близини Кикинде, на северу
Баната, налази се један брежуљак, хумка, врх који се
зове Кинђа. Овај „ врх“ висок је читавих 91 метар! Е, о
„успону“ на овај врх ћемо нешто више рећи.
Како доћи и „попети“ се на овај врх? Полази се са
северозападне стране периферије града Кикинде из
краја који се зове Чока. Полази се на северозапад
једном од „ленија“. После око 2,5 km хода, равницом
поред обрађених поља, види се са леве стране
једна издигнута травом, а и коровом, обрасла хумка.
Својом висином хумка доминира околином. Око ове
доминантне хумке уочава се и неколико нижих хумки.
Та највиша хумка је – Кинђа и сматра се да је највиша
у целом северном Банату!
Хумка има облик елипсе са дужом осом у правцу
север-југ. Околни терен надвисије за 8-10 метара и
својим положајем доминира целом околином. Стране
су јој стрме, врх благо испупчен, а на врху заравњен у
виду малог платоа. Виши делови хумке су под травом
и коровом, док се доњи нижи делови земљишта ору.
Године 1950, Народни музеј из Кикинде вршио је
делимична ископавања Кинђе. Ров је био на источној
падини. Копањем дошло се само до два откопна
слоја. Показало се да је хумка насута и да је дело
људских руку. У том откопаном слоју нађени су само
фрагменти словенске керамике из 12 до 14 века.
Даља ископавања су прекинута. Нешто касније, 1960.
године дошло се до података да је Кинђа подигнута
насипањем земље са околног терена и да су је подигли
Турци као осматрачницу, или као место одакле хоџа
држи проповед. Општи утисак после ових делимичних
истраживања је да је Кинђа настала насипањем земље
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са околног терена и да су то урадили Турци негде у 1516-веку.
Кинђа се налази на крају, завршетку једне гредице,
КИНЂУ У БАНАТУ

„леније“, која се пружа правцем исток-запад. Сматра се
да је и пре насипања овде била нека омања хумка, те
су је турски кулучари (раја) само доградили.
За „успон“ на Кинђу постоји и једна истинита анегдота
стара неколико година, а она гласи: Један познати
војвођански планинар, који је обишао скоро све врхове
у бившој Југославији, а пењао се и на многе врхове
широм света високе и преко 5000 метара, реши са
још неколико Кикинђана да се једног јесењег, кишног,
тмурног и магловитог дана „попне“ и на Кинђу!
Изађоше из Кикинде и кренуше знаним путем, ленијом
ка Кинђи. Због магле видљивост - никаква! Ходаше
тако више од једног сата. Али Кинђе нигде на видику...
Почеше да се преслишавају . Добар правац су узели
на излазу из Кикинде. Успут нигде нису скренули, али
Кинђе нема ни од корова...! Наставише и даље. Коначно
дођоше и до једног повећег канала пуног воде. Даље се
није могло. Покуњени и осрамоћени вратише се истим
путем у Кикинду. Сутрадан време се пролепшало,
магла нестала. Одмах после доручка, иста група крене
да утврди где се јуче погрешило. Чим су дошли до
последњих кућа Кикинде, видела се маркантна хумка
Кинђа. До ње се стигло за мање од пола сата хода. У
повратку пронађоше и своје јучерашње трагове. Тада
схватише да су прошли свега педесетак метара далеко
од Кинђе. Но, магла је била толико густа да Кинђу,
једини врх у бескрајној банатској равници, нису уочили.
Наравоученије: Не тражи врх по магли, и – у видљивој
равници понеси компас, злу не требало!
Александар Дамјановић

СЕЋАЊЕ

АЛЕКСАНДАР - БАТА ПОСТЕЉНИК
(1929 - 2017)

У

т а л а с у
породица из
С л о ве н и ј е
које
су
Немци 1941. године
масовно протерали
у Србију, где су
биле пријатељски и
братски прихваћене,
нашла се и породица
Александра
Постељника,
дванаестогодишњег
дечака.

Могуће је да је место у коме се породица Постељник
нашла - Краљево, а у коме је и после ослобођења
остала, имало утицаја својом ближом планинском
околином, да млади Бата у планинарству нађе спорт
који ће испунити његов живот. Околина, ближа и даља,
као и послератни нагли развој и успон планинарства,
створили су повољне услове за планинарење. Столови,
Троглав, Радочело, Котленик, па и за тадашње прилике
теже приступачни Копаоник, пружали су планинарима
велике могућности.
Преласком у Београд, Бата Постељник не само да
наставља, него и развија своју планинарску активност.
Члан је “Славије” , потом “Јавора”.

Много је планина, од којих су неке оближње, а неке
далеке, високе и тешке, на које се Бата испео.
Временом, осим што учествује у великим масовним
планинарским акцијама, све више суделује и у њиховој
припреми и организацији - то су слетови, походи,
оријентациона такмичења, пропагирање планинарства
и друге активности већег обима и сложенијег садржаја.
Бата није само планинар. Он је свестрани спортиста
. Активно се огледа у више спортова, па и у атлетици.
Нажалост, тешка повреда коју је задобио такмичећи се
у једној скакачкој дисциплини одвојила га је, принудно,
од планине којој је посветио толико љубави, времена
и енергије, али не и од планинарства. Он налази
начина да још више развије своје организаторско и
пропагандно деловање. То га доводи на истакнуто и
значајно место генералног секретара Планинраског
савеза Југославије. Била је то дужност која је знатно
проширила његово поље рада, на којој се истакао
као координатор значајних планинарских догађања
широм целе Југославије и коју је одговорно и успешно
обављао у дужем времену, од седамдесетих година до
1981. Тада је отишао у пензију.
Својим доприносом задужио је наше планинарство и
остао у сећању многих генерација старијих планинара.
Драган Божовић
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СЕЋАЊЕ

ПЛАНИНАР СА БЕЉАНИЦ Е
МР ИВИЦА ПАНОВ
(1963 – 2017)

Б

риљантног ума и духа, студент генерације,
Ивица Панов био је једна од најзначајнијих
личности у историји Фармацеутског факултета,
зачетник и учесник важних иницијатива Покрета
младих истраживача Србије, председник Републичке
конференције истраживача Србије. Постао је асистент
на предмету фармакогнозије на Фармацеутском
факултету у Београду, асистент о коме се причало,
асистент кога су волели колеге, студенти, наставно
особље, вратари , домари... Једноставно, он је био
посебан, свестран , писао је песме и бавио се науком.
Нажалост, у најбољим годинама живота, расточен
између својих свестраних могућности и дечије
осећајности и чедности, нарушеног здравља вратио
се по савету лекара у родитељски дом у Велику Плану
да поврати снагу, настављајући посао фармацеута
у градској апотеци. Помагао је људима справљајући
лекове, нарочито мелеме од лековитог биља, користећи
огромно знање из ове области.
Иако је касније Панов имао понуду да се врати
на Фармацеутски факултет, није је прихватио , јер
погоршаног здравственог стања није могао да настави
свој академски пут наставника и истраживача, чиме је
наше друштво много изгубило. Међутим, наставио је
истраживање биља са планинског подручја, укључивши
се активно у планинарски покрет у Планинарским
друштвима „Бељаница“ из Свилајнца и „Врбица“
из Велике Плане. Иначе, од детињства је заједно са
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братом учествовао у планинарским активностима
на Бељаници богатој лековитим биљем и другим
плодовима. То је за Ивицу био изазов за прикупљање
и испитивање лековитости биља са овог подручја.
Осим тога, испитивао је подручје Радовања надомак
Велике Плане, а учествовао је у походима на Дурмитор
и друге планине широм Србије. За њега је то било
истраживање са циљем да свакој биљци да комплетан
опис како утиче на здравље човеково. Сазнање да је и
први свилајначки апотекар Јулије Драшкоци још 1875.
године истраживао биље, за њега је био велики изазов.
Ивица Панов био је неуморан научни истраживач.
Остаће упамћена његова предавања на скуповима
посвећеним здрављу, излагања о биљкама, али и
о много чему , а зналачки је умео да заинтересује
слушаоце..
Треба напоменути и национално важан његов рад на
исправци Хиландарског медицинског кодекса, за који
је САНУ показала интересовање. Судбина није дала да
тај његов рад буде завршен.. Тек ће будућност показати
колико су визионарске биле његове идеје из области
фармације.
Ивица Панов био је човек вере, искрен, отворен, топао,
саосећајан. Свакога је озарио својим присуством
и никога није оставио равнодушним. Био је прави
ренесансни тип - изгледом, знањем, интересовањима,
али и визионар, испред свог времена - истичу његови
пријатељи и колеге. Бранимир Радосављевић, доцент
Медицинског факултета у Београду, дипл. Фармацеут
Владимир Милошевић и колеге надају се да ће
његова антологијска збирка песама о лековитом биљу
угледати светлост дана, а његова омиљена песма је
била о ивањском цвећу. На Ивањдан је био и његов
последњи испраћај...
Велико богатство у истраживању и прикупљању биља
дар су који је за науку оставио Ивица Панов. Драгоцен је
допринос за даља научна истраживања у овој области,
а време ће показати да ће нова истраживања уродити
плодом, започета неуморним радом Ивана Панова.
Велики и неуморни истраживач Иван Панков отишао
је са стазе науке оставивши велико научно богатство и
још већу празнину у душама свих који су га познавали,
са њим радили и волели га.
Р. Угрнић
Текст и фото: Р. Угрнић

ПЛАНИНАРСКИ МЕМОРИЈАЛ
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СТАЗАМА СЈЕНИЧКИХ ПЛАНИНАРА У ЧАСТ

ланинарско-спелеолошко друштво „Змајевац“ Сјеница је 6.8.2017 године. организовало Други
меморијални сусрет планинара под називом „Стазама
сјеничких планинара“ у част преминулих чланова
Шућра Зекића – Шућка, Ахмета Коштребића – Ахма и
Рушида Махмутовића – Руше.
Изванредно организована акција изведена је у
складу са Правилником ПСС о безбедности, уз
учешће од око 100 планинара из Сјенице, Ивањице
и других градова. Пешачење је почело од места
Скудла. Северном страном планине Ревуша попели
смо се на врх Орловача 1693 mnv, одакле се пружа
предиван поглед на планинске масиве Србије, Црне
Горе и Бoсне и Херцеговине. После краћег одмора и
задржавања на врху , силазили смо са јужне стране
Ревуше до извора Змајевац (најхладнија вода коју сам
пио у планинама) а затим до полазне тачке у Скудлу,
где је домаћин организовао помен преминулим
планинарима, уз учешће њихових чланова породице
и поделио захвалнице учесницима. Домаћин нас је
послужио ручком.

Д

Врућ летњи дан, стаза дужине око 13 km са висинскoм
разликом при успону и силаску од 300 m, предели за
незаборав и изузетно гостопримство и организација
домаћина нам је овај меморијални планинарски
поход учинила незаборавним.
ПД „Голија“ Ивањица
Председник
Александар Марковић

RIZIKO DOO

елатност наше компаније се састоји у посредовању
у осигурању и помоћи у обради штета као и
процени ризика. Ми радимо у интересу клијента
који нас ангажује и послујемо потпуно независно
од друштава за осигурање. Наш тим се састоји од
искусних професионалаца који су лиценцирани од
стране НБС и имају дугогодишње искуство рада у
осигурању. Бавимо се свим врстама осигурања и са
свим осигуравачима имамо закључене уговоре.
Довољно је да нас позовете и помоћићемо Вам да
изаберете најповољније осигурање.
УТЕДЕЋЕМО ВАШЕ ВРЕМЕ!
УШТЕДЕЋЕМО ВАШ НОВАЦ!
НАША УСЛУГА ЗА СВЕ ЧЛАНОВЕ ПЛАНИНАРСКО
САВЕЗА СРБИЈЕ ЈЕ ПОТПУНО БЕСПЛАТНА!
ТЕЛЕФОН: 381 11 66 93 102
АДРЕСА: НАРОДНИХ ХЕРОЈА 9/1, НОВИ БЕОГРАД
WWW.RIZIKO.RS
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