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Поводом упозорења Управног одбора о негативним појавама у раду
планинарске организације
Најзад је Управни одбор ПСС, после више година упућивања молби
друштвима да поведу рачуна о поштовању законитости у раду, изнео у
планинарску јавност једну опште познату тему. Сви добро знају о чему се
ради и које су то посебно негативне појаве.
Последњих година, најпре појединачно, а затим све учесталије, планинарске
организације, клубови, друштва и специјализоване службе и одсеци постају
“извор зараде” за један део њихових чланова. На пример – планинарски
водичи са знањем и лиценцом, које су стекли у планинарској организацији,
постају „агенти“ туристичких организација за које окупљају клијентелу међу
члановима друштава и клубова. Затим – на ширем плану неки спасиоци,
водичи, алпинисти, пењачи, планинари све масовније организују набавку,
трговину и промет планинарске опреме. Поред тога, планинарска друштва
све чешће организују комерцијалне екскурзије без планинарских спортских
садржаја. На крају, све се ради супротно законима Србије у области
трговине и туризма. Наравно, циљ је зарада без плаћања пореза који је
уређен законом. При томе свесно користе достигнућа и углед Планинарске
организације Србије, а посебно се злоупотребљава стечени спортски статус
ПСС, а преко њега и статус планинарских друштава. За осуду је понашање
ових чланова који су у друштвима организовали „интересне лобије“ који
спречавају активност руководстава друштава на сузбијању негативних
појава – присутне су и физичке претње. Оправдања за нечасне радње траже
се у лошој материјалној ситуацији, иако се сви ови послови могу радити
потпуно легално, уколико се планинарска друштва региструју за привредну
делатност, или појединци оснују предузеће за ову делатност. Оправдање не
постоји! Постоји злоупотреба! Углед и место планинарске организације су
озбиљно угрожени. Управни одбор ПСС је коначно предузео акцију. Ваљда
ће издржати. Треба нагласити да је ПСС, као грански национални савез
гарант поштовању обавеза из Закона о спорту и других закона којима се
регулишу обавезе друштава и појединаца који су учлањени у Планинарски
савез.
Часопис Планинарски гласник позива „залутале“ чланове и друштва
да купе компасе и врате се на „праву“ планинарску страну света –
поштење.
Бранислав Божовић.
Насловна страна: Базни камп Анапурна, фото: Бранислав Божовић
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СТАЗЕ СЛАВНЕ ИСТОРИЈЕ
SEKCIJA

СТАЗАМА ДРУГОГ СРПСКОГ УСТАНКА

У

недељу, 9. априла 2017. године, планинари
ПСД “Ћира” из Лајковца учествовали су на
планинарској акцији “Стазама Другог српског
устанка”, коју је организовало ПСД “Рудник”.
“Ћириних” 50 планинара је организованим превозом
дошло до Горњег Милановца, где је била почетна тачка
планинарске стазе. Водичи планинарима из Лајковца
били су Ћатић Радмила и Милан Јовановић, којима су
се током похода придруживали други водичи из ПСД
“Рудник”, како би учеснике обавештавали о историјским
догађајима и занимљивостима рудничког краја. Најмлађи
планинари су научили, а старији се присетили догађаја из
српске прошлости.
Указом кнеза Александра Карађорђевића, од 5. јануара
1853. године, премештена је варош Брусница на место
звано “Дивље поље”, на десној страни реке Деспотовице.
По имену реке, нова варош добила је име Деспотовица.
Шест година касније уследио је нови Указ кнеза Милоша
Обреновића 3. априла 1859. године, по коме је вароши
Деспотовица промењено име у Горњи Милановац.
Централни трг Горњег Милановца украшава
монументална грађевина, из које је војвода Живојин
Мишић наредио почетак Рудничке офанзиве 20. новембра
1914. године.Данас је та грађевина намењена култури и у
њој се налазе Библиотека “Браћа Настасијевић”, Културни
центар и Модерна галерија.. У градском парку се налази
споменик краљици Драги Обреновић, рад Небојше Неса
из 2010. године. У градском средишту налази се црква
посвећена Светој Тројици. Она је последња и једна
од најлепших задужбина кнеза Милоша Обреновића.
Неимар је био Настас Ђорђевић, родоначелник познате
породице Настасијевић, који је цркву завршио 1862.
године. Краљица Драга рођена је у Горњем Милановцу
11. септембра 1866.године. У своје време краљица Драга
била је жена великог образовања, а њени корени везују
се за Николу Милићевића Луњевицу, богатог трговца
рудничке нахије, који је помогао српску устаничку војску.
Још једно од обележја града је Кућа српско-норвешког
пријатељства, отворена за јавност 1987. године. Изграђена
је као симбол пријатељства два народа успостављеног
у Другом светском рату. Објекат се издваја необичним
изгледом, који је спој викиншког брода и традиционалне
српске куће брвнаре.
Планинари су из Горњег Милановца дошли у Љутовницу,
у којој се налази црква брвнара, ретка и јединствена по
свом изгледу у целој Србији. Према натпису изнад главног
улаза, љутовничка брвнара подигнута је 1809. године и
посвећена је Св. Николи. Преко пута цркве налази се

звонара са таблом, која указује да је звонару обновио
1956. године Мирослав Адамовић у спомен на свог оца
Драгојла Адамовића, кога су фашисти погубили у Другом
светском рату.
Планинари су од Љутовнице кренули ка Такову кроз лепе
пределе брдовите Шумадије,. чију је лепоту истицало
пролеће.
Посетили смо цркву брвнару у Такову, знаменито место
на коме су се устаници, на Цвети 1815. године, заклели на
верност Милошу Обреновићу и Србији - “на крст часни и
слободу златну”. Према предању, поред цркве се налази
камен са којега је Милош Обреновић окупљеном народу
објавио почетак Другог српског устанка. На другом крају
имања налази се старо гробље оронулих стећака, по
којима се може закључити да су углавном из XIX века.
Недалеко од цркве налази се Музеј у Такову, посвећен
Другом српском устанку, задужбина краља Александра
Карађорђевића. Међу бројним музејским експонатима
издвајају се слика “Таковски устанак” Паје Јовановића,
таковски крст и остаци таковског грма.
Ова лепа планинска шетња завршена је на познатом
месту “Таковски грм”, историјском простору од неколико
хектара који обухвата грађевине и споменике везане за
Други српски устанак. Ту је под највећим храстом донета
одлука о подизању устанка и изречене чувене речи
Милоша Обреновића : ”Ево мене, ето Вас - рат Турцима”.
Ранијем споменику из 1887. године придодата је
импозантна скупина “Таковски устанак”, рад првог српског
академика вајара Петра Убавкића из 1990. године.
Планинарска тура одвијала се углавном макадамским
и асфалтним путем, а делом планинском стазом. Како
је овај део пута био лакши (10 km) погодовао је свим
узрастима, па је било. млађих и старијих учесника. Диван
дан завршен је краћим одмором на Рајцу, где су планинари
сабирали утиске са ове шетње - како кроз руднички крај,
тако и кроз прошлост.
ПСД “Ћира” Лајковац
Дарен Миливојевић
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УСПОН НА НАЈВИШУ КОТУ ПЕШТЕРА
ВРХ КРСТАЧА

О

бјављивање старих бројева “Планинарског
гласника” у pdf - формату веома је значајна
активност уређивача сајта ПСС-а, пре
свега за млађе планинаре, који нису били у
могућности да читају бројеве од деведесетих година
до данас. Архива која је постављена током 2016.
године омогућила је изврстан увид у рад ПСС-а и
планинарских друштава/клубова у Србији, учинила
је доступнијим значајне информације о планинама,
планинарским објектима и многим уређеним стазама.
Читајући чланке из ранијих “Гласника”, наишао
сам у броју 50, на страни 14, на чланак господина
Дамјановића, у којем је навео највише планине и
врхове Србије.
Врх Кстача 1757 m

Пештерску висораван красе планине: Јадовник,
Гиљева, Озрен, Жилиндар и Нинаја. Ови висови
заправо представљају један дугачак гребен (преко 60
km) који почиње од кањона реке Милешевке и пружа се
ка југоистоку све до реке Ибар. Највиша кота гребена је
врх Крстача, који је на самој граници са Црном Гором.
Врх је југозападно од Тутина и налази се у атару села
Ђерекаре. Поменуто село је идеална почетна тачка за
успон на врх. До Ђерекара води асфалтни пут којим је ово
планинско насеље повезано са Тутином (магистрални
правац Тутин-Карајукића Бунари). Село се састоји из
два дела, горњег и доњег. За старт трасе је најбоље
стићи возилом до горње махале, односно места где се
завршава асфалтни пут (код сеоске џамије). Надморска
висина је 1.200 m, што значи да апсолутна висинска
разлика, коју треба савладати, износи око 550 m.
Ђерекаре се налазе у долини кроз коју пролази река
истог имена. На топографској карти се лако може
закључити да је село са свих страна, осим северне,
окружено планином на чијим падинама преовлађује
смрека. Овај део Пештера је необично шумовит и успон
на врх се састоји из дела који се памти по проласку
кроз лепу четинарску гору, која је у летњим данима
прави спас од врелине и јаког сунца.
Постоји више праваца за успон на Крстачу из Ђерекара.
Пештер

Образлагање критеријума за састављање листе било
је јасно и ту су се нашли готово сви значајни врхови
највиших планина Србије.У наведеном тексту сам,
ипак, запазио да се господину Дамјановићу поткрала
грешка. Наиме, под редним бројем 10 навео је врх
Мечит и уз његову висину (1756 m) наведено је да се тај
врх налази у близини планине Бесна кобила. Како сам
знао да постоји један истакнут врх, који је истовремено
и највиша кота једног од најдужих планинских гребена
Србије, а са надморском висином од 1.757 m, запитао
сам се како је могуће да је овај искусни планинар
пропустио да у 10 највиших планина Србије стави
највишу коту Пештера - врх Крстачу (1757 m).
Даљим прегледом свих старих бројева “Планинарског
гласника” дошао сам до закључка да о овом врху до
сада није посвећен ниједан чланак. Поменуте чињенице
су ме навеле да читаоце “Гласника” упознам са врхом
Пештера и могућим правцима успона на највишу коту
наше највеће висоравни.
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Ниједна од могућих стаза не изискује велики напор
и могла би се оценити средњом тежином. Нажалост,
у овом крају маркирање и постављање путоказа је
до данашњих дана изостало у потпуности. Може
се рећи да сем шумарских ознака на стаблима, са
проласком поред крајње куће у селу, нестају и трагови
цивилизације.
Првих стотинак метара треба користити пут који прати
корито реке узводно. Пешачењем поред Ђерекарске
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реке на неколико места се лако уочавају земљани
путеви (влаке) који воде лево ка шуми смреке. Стазе су
умерено стрме и планинар просечне кондиције се лако
успиње ка гребену планине.
Након 45 минута успона стиже се у Мечков до. Овим
шумовитим долом се наставља успон све до изласка
на гребен планине (1626 mnv), огољени део пред
врхом Чуке (1696 mnv). Преласком преко наведеног
врха први пут се јасно уочава главни гребен планине
са истакнутим највишим врхом, маркантним кровом
Пештера.
Траг медведа

Следе кратки успони и силасци преко неколико
травнатих врхова, којима се постепено и без већег
оптерећења приближавамо Крстачи. У случају
повољне видљивости лако се у правцу југа примећује
бетонски стуб, којим је украшен врх. На овом делу
успона преовлађују букове и смрчеве шуме, које
окружују травнати гребен и скривају многе крашке јаме,
вртаче и пећине. Овакав терен представља идеално
станиште за медведа. Примерци мрког медведа (Ursus Arctos) који су у последњој деценији пуштени из
више одгајалишта у беспућа овога краја као да не
маре за административне границе. Младе јединке
брзо шире свој животни простор на обронке Бјеласице,
Хајле, Јадовника и Голије. Трагови присуства наше
највеће звери овде су чести и стога није препоручљиво
планинарити сам.
На Крстачу се из села Ђерекаре излази за непуна
три сата. Поглед ка црногорским планинама изазива
дивљење сваког посетиоца, јер су све високе планине
готово на дохват руке. Лево од нижег, стеновитог врха
се у даљини види скуп високих планина над Рожајем. Ка
југоистоку истичу се Жљеб и велики гребен Хајле, који
су бели до средине јуна. Ништа по лепоти не заостају
ни оба врха Комова, након којих се ка југозападу
простире дугачко било Бјеласице са врховима; Црна
глава, Зекова глава, Стрменица и Огорелица. На
западу се јасно уочавају Јабланов врх на Сињајевини
и делимично остри зупци Морачких планина.
Поглед ка горама Србије такође садржи дугачак списак

значајних висова: Жилиндар, Гиљева, Јадовник, Голија,
Нинаја, Копаоник, Рогозна и Мокра гора. Изгледа као да
је врх Крстача постављен на идеалном месту за јасан
видик према свим планинама Рашке области и северне
Црне Горе Питоме планине Србије као да се на овом
месту сударају са горостасним висовима на југу.
На Крстачи готово увек струји хладан ваздух. Последица
видљивог струјања руже ветрова је појава да и током
зимских месеци на врху готово да нема дубоког снега.
Једном приликом ме је један мештанин убеђивао да
одложим зимски успон због наводних сметова од преко
једног метра. Иако се до изласка на гребен висина
снежног покривача увећавала до колена, пред врхом је
пала на свега пет сантиметара.
Силазак са врха до Ђерекара може да се изведе и
кретањем гребеном планине.
У близини врха стеновити хрбат мења правац, пружајући
се даље ка западу. Преко локалитета Пискова пољана
(приземни дрвени објекат) и извора питке воде - Бијела
вода, излази се на широки тракторски пут, којим се у
правцу ка северу постепено силази ка селу. Потребно
време за силазак описаном трасом са врха је око два
сата.
Највиши врх Пештера не треба походити само једном.
Овај крај је специфичан у сваком периоду године. Пружа
потпуно нови доживљај планине. Зими је због велике
хладноће и јаких удара ветрова одличан за тренинг
за успоне на високе и далеке пределе, а пролеће је
прилика за пешачење по тепиху од шафрана, лети су
столетне шуме рај за бег од врелине, а јесен доноси
нестваран колорит зимзелених и листопадних шума.
Много је разлога за одлазак у природу; Пештер ће
свакако и вама поклонити бар једну дивну успомену.
Немања Ребић
Крагујевац

Село Ђерокаре
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ПЛАНИНАРСКЕ АКЦИЈЕ

МЕЂУ НАРЦИСИМА И ОБЛАЦИМА

Н

РА „НАРЦИСУ У ПОХОДЕ“

авикли смо да сваке године на Столове
дође велики број планинара, а број грађана
Краљева, којима је ово традиционално
прилика да изађу из куће, зависи највише
од временске прогнозе. Ове године мајске кише
су лиле скоро свакодневно. Данима смо слушали
временску прогнозу, а она се мењала из сата у
сат. И нико није био сигуран какво га време очекује
у недељу, 14.маја, а пријаве су пристизале: 50,
56, око 70, више од 80 па 20, 35...Јављају се из
Београда, Ниша, Крагујевца Трстеника, Крушевца...

И дође тај дан, ведар, окупан кишом и испуњен
мирисом нарциса. Путем према врху вијуга колона
у виду дугог шареног ланца. Код надстрешница, на
којима су домаћини делили чај, сокове и воду - гужва...
Сви стају да се окрепе, а онда настављају пешачење...
На одмориштима-прилика за окрепљење и одмор задушу.

6

Звуци гусала и фруле одјекују падинама Столова,
а пој птица се чује из околних шумарака.
Коњи, који слободно живе на овој планини,
навикли да од посетилаца добију шећер, јабуку
или други поклон, окупили се у неколико група
изазивајући
опште
одушевљење
присутних.
Уживање у лепоти пролећног дана прекидају тамни
облаци који се појављују од Троглава. Почеше
севати муње изнад Гледићких планина, па људи у
колони убрзавају кретање низбрдо, док други иду
према врху не обазирући се на кишу, која у крупним
капљама поче да шиба по зајапуреним образима
планинара. Све је то кратко трајало, јер ветар
растера облаке, а зраци сунца се пробише и све
заблиста у пуном сјају. Нарциси јаче замирисаше.
Било је величанствено бити тога дана на
Столовима
међу
нарцисима
и
облацима.
Рада Вукосављевић
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ПЛАНИНАРСКЕSEKCIJA
АКЦИЈЕ

ОЈ, СРБИЈО МЕЂУ ШЉИВАМА
ЗАПИСИ СА ГЛЕДИЋКИХ ПЛАНИНА

Г

ледићке планине простиру се у правцу
северозапад-југоисток у дужини од 35 km између
Крагујевца на северу, Груже на западу и Левча
на истоку до Западне Мораве на југу. Простране
ливаде и брежуљци обрасли разноврсним биљем,
између којих су планински и сеоски путеви погодни за
пешачење, сваког пролећа окупе велики број планинара
на акцију, коју више од две деценије, организује ПСД
“Љуктен” из Трстеника.
Не сећам се када сам први пут била на овој акцији,
али знам да сам је само понекад пропустила. Старт
и циљ су се често мењали, али најчешће се ишло од
Лободера, преко највишег врха Самара до Дубича. И
овог пролећа ишли смо том стазом, па сам се присетила
неких догађаја.

Пролеће 2017. године. Пролазимо кроз Лободер.
Шљиве исцветале, све мирише. Лепота где год
погледаш. Пролеће стигло, све буја. Пролазећи поред
напуштених кућа које полако зарастају у коров, нека
туга и сета нас обузимају. Испред једне куће старица,
љуби нашу Мају, срећна што види некога са ким може
да размени неку реч. Питам је колико има становника у
селу и чујем поражавајући одговор: „Овде у доњем делу
села има нас троје, а у горњем има више, има десетак.“
Само се погледасмо, не знамо шта да кажемо. А шљиве
цветају. Понегде између коприва стидљиво извирује
покоја перуника. Идемо даље ћутке. Покушавам да се
сетим Давичове песме коју сам учила у гимназији:
Ој, Србијо међу песмама, међу шљивама,
ој, Србијо међу људима на њивама,
ој, Србијо међу песмама, међу стадима,
ој, Србијо, песмо међу народима.
Нема песама, нема људи на њивама, нема стада на
ливадама. Само шљиве цветају између оронулих кућа.
Стигосмо у Дубич. Стигао овде и асфалт пре неколико
година, али нема аутобуса, јер нема ко њима да путује.
Становника је све мање. И овде уцветале шљиве
миришу, а сунце се пробија кроз кровове са пропалим
црепом. Ово је слика коју ми планинари виђамо широм
Србије. Лепота и туга.
Колона планинара полако пристиже до планинарског
дома. Гужва, музика, дружење – оживело село, али то
је само један „Пролећни дан планинара“. Већ сутра
село ће поново утонути у тишину међу расцветалим
шљивама.
Рада Вукосављевић

Неке давне године пролазимо кроз Лободер. На једној
капији домаћица и домаћин изнели колаче и ракију и
нуде стотини планинара који пролазе. Фотографишем
их. Следеће године донела сам им фотографију. На
капији стоји сама старица, нуди нам орахе, извињава
се што није направила колаче, јер - умро јој је муж,
па нема вољу било шта да ради. Гледа фотографију,
уздише и краичком мараме брише сузе. Одлазимо
полако, док нам она маше слабашном руком.
Сетих се још једног доживљаја. Стижемо у Дубич. На
путу срећемо домаћина који воловском запрегом вози
сено. Поздрављамо се, а он нам говори: „Децо, кад вас
има толико што не ургирате да нам асфалтирају пут,
па да можете да дођете аутобусом, да не пешачите.“
Ми се осмехујемо и продужавамо прашњавим сеоским
путем.
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ГОРЕ СВЕТА

ХОДОЉУБЉЕ У ХИМАЛАЈЕ
„АНАПУРНА ТРЕК 2017“
У жељи да обележи 20 година вођења планинара, алпиниста и туриста у највише планине света Драган
Јаћимовић, први Србин који се попео на врх Монт Еверeст (8850 m), председник Клуба „Extreme summit team“,
организовао је путовање на планинарење у масив Анапурне, један од масива хималајског планинског венца,
висине изнад 8000 метара. Групу је чинило 16 планинара - шест из БиХ, девет из Србије и један из Италије.
“Сто божанских епоха није довољно
да би се описала сва чуда Хималаја“.
(стара санскритска пословица)

Л

етим преко Истамбула за Катманду и
размишљам како ћу да започнем будући
текст о мом ходољубљу у Хималаје. Да ли са:
„Први пут....“ јер увек мора постојати први пут?
Најлепше каже песник љубави Превер „...имао сам
више страха него радости, никада се не заборавља
први пут...“
Увек су ме нервирали они који ће увек рећи да су
већ били „тамо“.Мени се баш посрећило - први пут у
Хималаје, па још са Драганом Јаћимовићем! Дакле,
ово јесте привилегија - добијам све из прве руке, од
првог нашег планинара на Евересту.
Истина је, кроз цео професионални и планинарски
живот навикао сам да морам да бринем о свему и
свакоме, некада и до професионалне деформације.
Овога пута ми се указала могућност да неко други,
коме верујем, брине о мени. Морам да будем одморан
и безбрижан да бих уживао и доживео макар један
делић хималајског чара, јер ко зна када ћу опет доћи.
Имао сам и раније, у време своје пуне снаге, добрих
прилика за одлазак на озбиљне успоне. Живот је
одредио овако, не кајем се и не жалим.
Идем сада да макар једним „дамаром“ осетим, можда
и додирнем трептај свеколике енергије овог чудесног
горја. Као геолог знам научну чињеницу да природно
енергетско језгро испод Хималаја настаје на додирусудару двеју континенталних плоча, Индијског
потконтинента и Азије, од чега настају и издижу се
непрестано најмлађе и највише планине света.
Полазим на планинарско - географско путовање,
понајмање туристичко. Савремени језик овог

потрошачког времена све је помешао, лежање на
плажама, хедонистичко глуварење и претерано
уживање у храни изједначио је са узвишеним напорима
хиљада људи различитих нација и генерација, који
данима без прекида пешаче са жељом да упознају
друге земље и народе, остварујући значајне спортске
резултате пењући се на висине и до 6000 m, а висинске
разлике су такође велике.
Шта је то него планинарство и ходољубље заједно, јер
ходољубље је у темељу планинарског покрета.
* * *
После толико подвига, од бројних истраживача,
верника, империјалних освајача, авантуриста и
занесењака, данас је одлазак у Хималаје само лични
подвиг сведен на „ходољубника“, како је то говорио и
записивао познати Зуко Џумхур, кога се сећају старије
генерације.
Наравно, у ходољубнике се не морају убрајати
„екстремни“ планинари, алпинисти и пењачи који жуде
за планинским врхунцима на успонима у најтежим
ризичним условима. Има међу њима и „колекционара“
нових рекорда, али ипак сви заслужују честитке и
уважавање за упорност и достигнуте успехе.
Данас је несумњиво другачије, такође се праве подвизи,
али поред планинара и алпиниста који се надмећу са
стенама и вечитим ледом, хиљаде других посетилаца
походе хималајска горја са племенитим циљем да
упознају нове крајеве и људе, њихову културу и
природу у којој живе и да осете дах протеклих времена
и неразрешених тајни Хималаја.
Венац Анапурне
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ПЛАНИНСКИ МАСИВ АНАПУРНЕ
Планински масив Анапурна (Богиња) налази се у
средишњем делу хималајског венца, северозападно
од Катмандуа, главног града Непала. Најближи већи
град масиву Анапурне је Покара, који се налази поред
великог истоименог језера. Покара је исходиште за
одлазак на бројне врхове Анапурне зване „Света
Богиња“. У централном масиву, поред највишег врха
8091 m налазе се још три врха висине изнад 7000
m. Успон на један од њих, Анапурна IV, покушала је
алпинистичка експедиција из Србије седамдесетих
година прошлог века, али без успеха.
Мапа трека

Подручје Анапурне представља еколошки заштићени
простор због изузетних природних вредности и
реткости и културног наслеђа. Рељеф масива Анапурне
формирале су дубоке долине ледника и планинских
река Мустанг Кола, Кали Тандаки , Сети, Моди Кола и
друге. Површина подручја износи више од 7500 km2,
на коме живи око 100.000 становника из више етничких
група: Гурунги, Магар, Ботија, Такали, Манангис....
Најпознатији су Гурунги који су били припадници
елитних командоса империјалне британске армије,
звани „Гурке“.
Овај крај, као и други делови Непала, има слабу
економију, углавном пољопривреду, сточарство,
сезонски рад, туризам и доскора службу у британској
армији. Кроз развој планинског туризма и организовање
прихвата и вођења планинара и туриста, овај крај је у
2015. години посетило близу 80000 туриста.

ледничке долине и преко високих планинских превоја
(до 5416 m). Кроз Хималајске масиве трасиран је
велики број оваквих пешачких путева – трекова који
углавном користе мрежу историјских путева и стаза.
Пешачки путеви Анапурне зналачки су трасирани са
циљем да посетиоци упознају све вредности и реткости
геолошке, рељефне и биолошке разноврсности,
као и мултиетничко и мултикултурно наслеђе и
разноврсности народа који мукотрпно опстају у
међусобном поштовању двеју највећих религија,
будизма и хиндуизма.
ИМА ТАМО МЕСТА ЗА СВЕ КОЈИ ДОЛАЗЕ НА
ХОДОЉУБЉЕ
Када се међу „кулисе историје“ освајања Хималаја и
народа сместе романтичне приче из последња два
века, најчешће са бруталним догађајима освајања, или
трагања занесењака за непостојећим „рајем на Земљи“
скривеним у дубоким долинама највишег горја света,
који је измислио писац романа „Изгубљени хоризонти“
Џемс Хилтон и назвао га „Шангри Ла“, остаје нам да
са задовољством потврдимо чињеницу о ширењу
великог интересовања за одлазак на Хималаје у целом
туристичком и планинарском свету.
Сигурно је да су се живот и обичаји хималајских народа
мењали кроз векове проласком свих странаца, од
колонизатора преко авантуриста и хипика до данашњих
планинара и савремених туристичких номада.Утисак
је да су они стрпљиво и смирено успевали да готово
паралелно ходају овлаш се додирујући са дошљацима,
чиме су одолевали брзим променама и сачували
основе своје традиције и животних вредности.
На овом путовању били смо сведоци „масовног
покрета“ у хималајске просторе, који су остали
неистражени, или недовољно примећени између хипи
покрета у трагању за нирваном и страсних „освајача“
планинских врхова, од којих је сваки див – планина.
Чинило нам се да је и овај масовни покрет припадника
свих раса, боја и вера са снажном жељом да упознају и
овај део земљиног шара, постао једно од хималајских
чуда.
Катманду

ПЕШАЧКИ ПУТЕВИ АНАПУРНЕ (ТРЕКОВИ)
Кроз масив Анапурне трасирано је десет „трекова“
(планинарских путева) дужине од неколико десетина
до неколико стотина километара. Најдужи је Кружни
трек (Anapurna Circuit Trek) , кроз највеће речне и
9
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Овај трек није најдужи, али спада међу атрактивније,
јер обухвата низ разноврсних места са природним
феноменима и етно културним вредностима. Са друге
стране трек је прихватљив и повољан за посетиоце
који немају довољно слободног времена за дуже
боравке у Непалу, од 10 – 15 дана, колико је трајање
просечног годишњег одмора у свету, а желе да доживе
што разноврснији амбијент Хималаја.
Трек је дужине око 80 km ваздушне линије у оба
правца са висинском разликом од 3000 m. Пешачење
јесте захтевно и потребна је претходна припрема.
Завршни циљ успона је познато планинско светилиште
Анапурна, на висини 4130 m, смештено на јужном
глечеру под венцем Анапурне у кругу познатог базног
кампа за успоне у овај део масива.
ПОЛАЗАК У ПЛАНИНЕ

Колоне туриста, планинара, усамљеника, тркача,
ходочасника и ходољубника сликовито се пењу уз
дубоке долине хималајских река и гранају стазама уз
мреже водотока, снежника и ледника. У силаску је иста
слика сливања колона према долинама у јединствену
реку људи, из које при сусретима са колоном која се
пење, бруји реч топлог и искреног поздрава народа
Непала „Намастее“.........
НАШ ИЗБОР ЗА ПЕШАЧЕЊЕ
На предлог организатора путовања наша група се
упутила на Annapurna sanctuary trek, Пешачки пут
светилишта Анапурне.
Град и језеро Покара

10

Путовање од Катмандуа до града Покаре почиње
загушеним кривудавим друмом, уз много стрпљења и
пажње. Помало подсећа на филмове Индијана Џонса
због шарених аутобуса и камиона, који се такмиче
у маштовитости власника. Занимљиво је да и у
најудаљенијим крајевим сваки аутобус носи рекламу
за Wi-Fi иако због дубоких долина најчешће не ради.
Град Покара, поред истоименог језера, после
бучног Катмандуа, пружа оазу одмора. Покара
је универзитетски и туристички град. Одавде се
припремају и крећу планинарски успони у масив
Анапурне. Град је смештен на природним терасама од
шљунка и песка који су догурали ледници и планинске
реке. Топљењем леда настало је и велико језеро поред
града.
У рано, јутро испред хотела, у Покари чекају нас

ГОРЕ СВЕТА
„портери“- носачи, који ће преузети део нашег личног
терета. Изненађује нас њихова нежна, скоро дечја
телесна грађа, али ће изненађење бити веће када
на успонима покажу своју снагу, технику ношења и
вештину кретања. Њихов посао је веома напоран.
Импонује њихово стрпљење и жеља да нам олакшају
успон и боравак. Били су нам од велике помоћи уз
веома пристојну цену.
Носачи на мосту

На успону кроз ниже делове планине наилазимо на
села и засеоке са типичним градитељским наслеђем
Хималаја. Скромна домаћинства у кућама од дрвета
и камена налазе се у близини њива и ливада које се
вековима усецају као низ тераса на стрме падине. Овде
се од памтивека води мукотрпан живот планинаца,
који све што раде и стварају преносе на рукама по
планинским врлетима.
Село

Пут нас води кроз суптропске шуме младог бамбуса
и разгранатог сада расцветалог Рододендрона са
цветовима-цвастима јарко црвене боје. Веома лепа
слика црвених цветова испред монументалних
планинских пространстава и врхова под снегом
у другом плану... Клима је суптропска, пријатне
температуре, али су промене времена веома честе,
Локалним аутобусом возимо се древним путем који некада и свакодневне. Поподне падну кише и град, а
води према Тибету до места Наја Пул 1070 m у долини на висинама снег који доноси свежину. Ипак, јутарње
реке Моди Кола. Пребацујемо се у џипове до села сунце све истопи и угреје.
Степенице у небо
Синаули Базар. Одавде ће нам долина и гребени реке
Мади Кола бити главна водиља на успону до нашег Поред природне разноврсности снажан утисак
циља - Базног кампа Анапурна.
остављају камене степенице „у небо“, како смо их
Одавде започиње наша чаролија Хималаја.
назвали.
ПЕШАЧЕЊЕ
Са лаким ранчевима, пешице полако улазимо у
предгорје масива Анапурне. Носачи су већ отишли
напред са делом нашег терета и опреме која ће нас
сачекати у тзв.“лоџевима - (планинарским домовима)
где ћемо ноћити. Има ту одеће за пресвлаку, вреће
за спавање, јакни и дуксева за свеже ноћи и хладније
снежне пределе, нешто хране, слаткиша и лекова.
Пешачке стазе воде вишим падинама гребена и
планинских страна. Нижи делови долина су стрми и
често кањонског типа, угрожени бујицама, одронима
и снежним лавинама. За време монсунских киша
и снегова опасније деонице стаза се затварају за
посетиоце.
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Бројали смо их успут и престали на 10 хиљадитом
степенику. Понекад смо гунђали да им се не види крај,
да су бесконачне. Највише су нас умориле степенице у
Чомронгу, великом спортском центру са више лоџева,
и спортских објеката. Насеље се налази на високом
гребену. Успон до њега и силазак са обе стране заиста
су напорни после дугог пешачења.
Међутим, добро смо разумели сврху ових степеника.

Када се ноћу упале светла и заискре по планини, сви
забораве на тегобе пешачења по стрмим стазама и
каменим степеницама. Тако је и када се стигне у високе
пределе планине међу глечере и врхове Анапурне, где
лепота природе потпуно потире и лечи осећај умора.
Ходали смо сваког дана од 4 до 6 сати и прелазили
висинску разлику од 500 до 600 метара. Посебан утисак
представљао је успон на висине изнад 3000 mнв, када
су се отворили видици према великој и дубокој ледничкој
долини реке Мади Кола коју окружују врхови изнад 5000
mнв.
Одмор

Да њих нема, планинске стазе на којима су изграђене
однела би ерозија током снажних монсунских киша,
бујица и снегова. Ипак је ово миленијумско искуство
народа који живе у планинским врлетима света. На
равнијим и сигурнијим деловима терена камене
степенице смењују планинске стазе и шумски путеви.
Лоџеви- планинарски домови
На нашем путу према светилишту Анапурне и базном
кампу изграђени су лоџеви (планинарски домови,
мотели, гостионице), смештени на малим заравнима
гребена и падина за које је оцењено да их бујице и
снегови неће однети. Нижу се лоџеви Јину Данда,
Чомронг, Синува, Бамбу, Добхан, Хималаја, Мачапучара
и на крају Базни камп Анапурна. Сваки лоџ изграђен је
на сат до сат и по хода. У некима од њих смо ноћили четири пута на успону и три пута на силаску. Лоџеви су
опремљени за смештај и исхрану.

Излазак на границу активног јужног глечера и поглед
на високе циркове под снегом, ледом и пукотинама
који се спуштају са венца Анапурне, висине изнад
7000 mнв, био је посебан доживљај. Велики природни
амфитеатар окружују снежно-ледени врхови Анапурна
југ 7219 m, Анапурна - I 8091 m, Варасикар 7847 m,
Гангапурна 7485 m, Мачапучара 6993 m.
Светилиште Анапурна, на које смо изашли лаганим,
скоро свечаним успоном од базног кампа Мача Пучара,
представља духовно прибежиште становника подгорја
на коме су они молили за наклоност свету богињу. Са
светог Стуба, који стоји на ивици ледничке морене,
пружају се венци са хиљадама молитвених заставица,
које снажни ветар разноси по планини.

У лоџу
Светилиште Анапурна
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Тако вековима приносе се на заставицама нове
молитве - броја им се не зна... Молитвама су се
придружили најпре истраживачи и планинари, а данас
сви посетиоци који желе да на тренутак осете духовност
народа Хималаја.
Са светилишта силазимо у познати Базни камп
Анапурна. Празно корито глечера подсећа нас на
претњу од глобалног отопљавања. Наступајућа ноћ
донеће малу висинску главобољу члановима групе који
се нису довољно аклиматизовали. Ипак је ово висина
изнад 4000 m.

„осмак, тврдунац, кривак...“ због постојаности која
нас карактерише. „Кривак“ је симбол истоименог
Удружења чије је гесло „мисли српски - делај светски...“
Председник Спортског клуба „Кривак“ донео је овај
симбол постојаности аутору репортаже, такође
члану “Кривака”, да га однесе на Хималаје и такође
симболички преда неком становнику Хималаја.
Кривак је предат најстаријем носачу из наше групе,
племенитом човеку,у кругу Базног кампа, у близини
светилишта, испод врхова Анапурне, са поздравима из
Србије.

Долина реке Мади Кола

Са светилишта полазимо рано ујутро. Чека нас
дуго силажење и успони, опет степенице. Успут се
мимоилазимо са пешацима који долазе са разних
страна света. Захваљујући разнобојним заставицама са
светилишта сада су нам блискије њихове различитости.
Планином бруји поздрав „НАМАСТЕЕ....!“
Било је ово ходољубље у Хималаје, магични простор
у који су уткани енергија и духовност које се физички
осећају и препознају кроз природу и њене феномене,
светлост и таму, кроз људе који тамо живе, њихово
кретање, понашање, звуке, мирисе, легенде, обичаје и
навике.......
Ето разлога за нова ходољубља у ове крајеве.

Мала планинарска препорука
Много тога је већ написано о Хималајима, Катмандуу,
Тибету, Индији. Мени су драги моји „извори сазнања“.
О њима постоје две књиге. Прва је „Хималаји небеско
предворје“ аутора Павла Јевремовића, а друга
„Кајлаш“ аутора Милана Ракочевића, обојице преданих
планинара и ходољубника у Хималајска горја, Тибет и
Индију. Ове књиге су ми увек на дохват руке и погледа.
Топло их препоручујем.

Храброст и подвиг вође
У име учесника са овог путовања желим да изразим
захвалност и поштовање нашем вођи Драгану
Јаћимовићу који је и поред тешких здравствених
проблема при крају пешачења издржао до краја и нашу
СРПСКИ КРИВАК ПОД АНАПУРНОМ
групу срећно довео кући.
Срећни смо због његовог опоравка и желимо му брзи
На овом ходољубљу нашао се и један клип кукуруза повратак у планине.
од српске сорте којој је народ дао више имена :
текст и фото Бранисав Божовић - Денис
Врх Мачапухара 6993 m
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19. САСТАНАК БАЛКАНСКЕ
ПЛАНИНАРСКЕ УНИЈЕ (БМУ)

омаћин 19. састанка Балканске планинарске
уније био je Планинарски савез Црне Горе.
Овај састанак, који има значај годишње
скупштине одржан је у Колашину у оквиру
Планинског фестивала црногорских планинара од 2.
до 4. јуна 2017.
Делегације свих 10 савеза балканских земаља, чланица
БМУ (Албаније, Босне и Херцеговине, Бугарске, Грчке,
Македоније, Словеније, Србије, Турске, Хрватске и
Црне Горе) пристигле су у петак 2. јуна после подне.
Представници Србије били су Мирко Детичек, секретар
БМУ, Владислав Матковић, Александар Марковић и
Борис Мићић. Као гости - посматрачи присуствовали су
и делегације Планинарских савеза Чешке и Мађарске.
У петак увече, отворена је наградна фото-изложба
„Планине Црне Горе“ и проглашени победници, чиме
је отворен Планински фестивал. Уручене су награде
(по одлуци жирија у еминентном саставу: Бранислав
Стругар, уметник фотографије, члан УЛУПДС-а и
мајстор фотографије ФСС, Реља Ераковић, филмски
ТВ сниматељ, доцент на Универзитету Црне Горе, и
проф. Саша Поповић, уметнички фотограф, члан УО
ПСЦГ) за прва три места:
Прву награду у износу од 300 ЕУР освојио је Жељко
Шћепановић за фотографију „Кучко огледало“, другу
(200 ЕУР) добила је Милена Мијатовић за „Сенке“, а
трећу (100 ЕУР) Мати Косеа из Естоније за фотографију
„Румија“. Изложба је представљена у Центру за културу
у Колашину.
Потом је у сали Центра приказан аматерски филм са
прве црногорске експедиције на Денали 2012. Године,
као и представљање часописа „Планинарске новине“
бр. 4 – гласила ПСЦГ.
У суботу, 3. јуна одржан је састанак БМУ на чијем
су дневном реду биле бројне теме. Да би све било
припремљено и одлучивање текло без проблема,
помогао је састанак Извршног одбора БМУ који је
почетком априла одржан на Рајцу, када су многа
питања и дилеме усаглашени, па су делегације лакше
одлучивале о већини питања. Главне одлуке и теме од
заједничког интереса су биле следеће:
А. Успон на Мон Блан (због проблема у резервацији
спавања у планинарском дому Ди Гутеу одложен за
2018. годину (организатор ПС Србије).
Б. Овогодишње Првенство БМУ у планинарској
оријентацији одржаће се на Рајцу. Припреме по плану.
Достављена Правила за одржавање такмичења.
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(организатор ПСС).
В. Све чланице БМУ су се сагласиле да буду
чланови будуће Европске планинарске уније (ЕУМА).
Предложено је да чланице БМУ подрже Бојана
Ротовника (Словенија) и Јана Блоудека (Чешка) за
чланове Председништва ЕУМА.
Г. Присутни су обавештени о такмичењима у пењању
у леду и драј тулингу (dry tooling) које спроводе
Словенија, Хрватска и Србија у заједничкој лиги.
Д. Овогодишњи семинар за водиче инструкторе
одржаће се у Пакленици (Хрватска) од 9. до 12.
новембра.
Е. Ради унапређења рада са младима, одлучено је
да се сваке године у другој држави одржи заједничка
акција за младе од 15 до 21 године старости, па је за
јесен 2018. предвиђен Фестивал младих планинара у
Македонији, са успоном на Големи Кораб.
Ж. Подржан је проглас ПС ЦГ „Заштита планинских
водних токова Црне Горе“.
Следећи састанци БМУ одржаће се у Турској (2018.), а
затим у Албанији (2019.).
За време одржавања састанка БМУ, црногорски
планинари и њихови гости су се попели на Бјеласицу,
имали оријентационо такмичење (Монтенегро куп
2017.) и семинар из спортског пењања.
У суботу увече одржана је Свечана академија
поводом 66 година ПСЦГ, када су први пут у историји
ПСЦГ додељиване и награде, повеље, захвалнице.
Међу 75 награђених плакете су добили БМУ , Живко
Темелковски (Македонија), Драган Јаћимовић и Борис
Мићић из Србије.
У недељу, за делегате БМУ организована је посета
манастиру Морачи и Биоградском језеру, а после
ручка у ресторану „Рај на Тари“ изнад саме реке Таре,
делегати су се поздравили, пожелели међусобно једни
другима срећан пут, захвалили се домаћинима на
веома успешној организацији и кренули својим кућама.
Борис М. Мићић

ПОРУКА ДОАЈЕНА
SEKCIJA
“Поклонио сам се ветру, поклонио се тишини,
Можда ме је то сунце, позлатило на заласку...”

Mирослав - Мика Антић

БИТИ И ОСТАТИ ПЛАНИНАР
РАЗМИШЉАЊЕ ЈЕДНОГ ОД ДОАЈЕНА СРПСКОГ ПЛАНИНАРСТВА

Н

ије необично да у неком животном добу човек
прави “велико спремање” својих успеха,
неуспеха, задовољстава, остварених и
неостварених жеља. Срећним га чини све што
га је радовало, све у чему је био успешан, у чему је
уживао и са пријатељима делио.
Редакција “Планинарског гласника” има задовољство
да са читаоцима подели размишљања доајена српског
планинарства Станише Б. Јовановића. Нарушеног
здравља, у дугим данима које проводи у инвалидским
колицима, “распаковао” је свој ранац и у њему
пронашао радост у сећањима на планине којима је дао
целога себе, ...
“Планинарству сам посветио живот, срце и душу.
Испунио сам свој животни сан да будем учитељ,

предводник, иницијатор, организатор и вођа великих
акција - на челу колоне! Од чланства у IV стегу
Скаута Београда 1936. године, све до ових дана 2017.
мој сан је остварен. Све што сам урадио, а урадио
сам много, публиковао сам у три примерка. Први је
посвећен Планинарском савезу Србије, други ПСК
“Железничар” Београд, чиме сам допринео стварању
историје планинарства Југославије, Србије и
Београда. Трећи примерак је мој, надам се да ће имати
своје место у будућем планинарском музеју у Дому
“Чарапићев брест” на Авали. Жеља ми је да останемо
запамћени, па сам својим записима дао наслов “Да их
не заборавимо - да нас не забораве”.
Шта у бесаним звезданим ноћима усмерава моје
мисли према “мојим” врховима?
Усмерава их жеља да никада, баш никада не
избледе сећања на изглед Триглава и Јаловца,

мој незаборавни вишегодишњи “Триглавски пот”,
Аљажев дом - Кредарицу, Долину триглавских
језера, Дом на Комни, извор Саве Бохињке, Хотел
“Златорог”, Бохињско језеро, Блед, Љубљану...Зашто
се сећам баш те акције? Урезала се у сећање сваком
учеснику...! Размишљам о два успона на Мон Блан у
34. и 60. години живота, о Меморијалу Бјелашнице
и деценијскоm туговању за онима којих више нема.
Нека остане забележено да сам био иницијатор,
организатор и вођа првих деветнаест акција (1972 1992) присуствовања овом свечаном скупу.
Моја размишљања су, понекад, усмерена према
Матерхорну и обојена сетом због само неколико
стотина метара за колико ми је недостајало снаге
да станем на сам врх..
Шта ми је у свему најлепшe?
Данас, широм скијалишта некадашње Југославије,
родитељи воде своју децу стазама на којима сам их
учио “плугу” све до “кристијаније”.
У време напада НАТО алијансе, када је девет
најмоћнијих земаља света, под ироничним
називом “Милосрдни анђео” 78 дана бомбардовало
Савезну Републику Југославију, био сам у својству
потпредседника Планинарског савеза Београда, од
надлежне организације одређен да вршим дужност
председника ПСБ у условима ратног стања. Ти дани,
планинарске акције, координација рада специјалног
алпинистичког тима за спасавање из урушених
објеката, даноноћно дежурство када сам, нажалост,
видео рушење Авалског торња - то су били моји
планинарски задаци и моја животна прича.
Станиша Б. Јовановић
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SEKCIJA
ПЛАНИНАРСКО
СНОВИЂЕЊЕ
„Ако не путујете сами, онда путујте само са женом
коју волите. То је једини начин да се све уочи и све
добије стоструку вредност“.
Јован Дучић
И ове године ПД “Раднички” - Београд организује планинарски табор у долини Грбаје на
Проклетијама и окупља планинаре око свог легендарног дома.
У знак поздрава и захвалности “Радничком” за племениту упорност и чување традиције “Гласник”
поново објављује текст по насловом “Велика представа у позоришту сенки” ауторке Бојане
Поповић (из часописа бр. 41/2005. год.)

Д

ВЕЛИКА ПРЕДСТАВА
У ПОЗОРИШТУ СЕНКИ

уго путовање је завршено. Већ смо надомак А дом – споља мали, а унутра простран, може да угости
дома где нас чека добродошлица са табле педесетак планинара све са ранцима. Са шпорета на
покрај пута на којој пише „ГРБАЈА ОАЗА МИРА дрва свих наредних дана мирисаће планински чај куван у
И ТИШИНЕ“. Сада је већ сигурно да смо умакли највећој шерпи, која је у кухињи могла да се нађе. Дрвене
градској гужви, зађевицама и немилосрдној политици. степенице воде на спрат до спаваонице, у које ће свако
заузети своју „бусију“ и свакодневно „копати“ по ранцу
тражећи нешто важно што се затурило на дну у неком од
многобројних џепова или није чак ни понето.
У дому нема воде, нема струје, какав ужас! –рекао би неко
коме природа није подарила довољно маште, а ипак све је
ту. Пијаћа вода са извора, вода у канистрима остављена
на сунцу, па је и вечерње туширање сасвим извесно. Има
ли лепше светлости од оне коју даје логорска ватра чији
пламен озари лица планинара, уз песму која разгаљује
до касно у ноћ иако ће сутра, у цик зоре, већ сви бити
у колони која вијуга уском планинском стазом. Иако у
Стаза преко ливаде, чија се свежина меша са мирисом дому има места, око дома се, као накит неколико шатора
покошеног сена заробљеног у стоговима, води до дома. шаренилом уплићу у зеленило околине – „путујте сами, то
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ПЛАНИНАРСКО СНОВИЂЕЊЕ
SEKCIJA

је једини начин да све уочите и да све добије стоструку
вредност“…
Посрећило ми се да цео један дан проведем сама у дому.
Сада сам сасвим сама, осећам благу нелагоду, овде се
нико не креће, нико не дише. Не удаљавам се од дома,
седим на степенику и пијем чај – полако, тек да нешто
радим. Испред мене чудо од планине, чудо од лепоте!
Планина небу до облака, а у наоколо, докле поглед досеже
протегле се Проклетије као каква џиновска композиција
састављена од неједнаких делова. Стене подурпрле
небо, или се оно на њих ослонило, а у подножју као да је
горостас на ливаде налегао. Дуго посматрам и одједном
ми се учини да се преда мном распрострла позорница
са ликовима који као глумци играју своје улоге. Моја
радозналост расте, а са њом и жеља да откријем ту игру
светлости и сенки – СУНЦЕ је режисер игре коју гледам.
Косим зрацима осветљава ливадице, сребрне крпице од
снега, а онда их све заплиће међу стене градећи необичне
ликове.
На једном пропланку две веће и две мање стене. Личе на
родитеље од којих сваки држи за руку по једно дете, као да
их негде воде. Откривам да овде има живота, само треба
бити стпљив и потражити га.
Мало даље-– једна идилична сцена: Он и Она седе и
гледају и даљину, Он јој ставио руку на колено, док су њене
ноге растињем, као сукњом, покривене све до земље.
Дуго не могу ништа да пронађем, а да ту још некога има. И
заиста ево једног мушког профила недалеко од „престола“
– снажан нос као у Мештровићевог Срђе Злопоглеђе.
Тражим даље, високо на ливади, између стена, у круг
поређано камење као дечица која се играју или имају час
у природи.
Већ је касно поподне, замара ме шетња погледом од
камена до камена. У дому се одмарам и рачунам да
ће се први са планине већ ускоро појавити. Излазим
у предвечерје да их сачекам. Сценографија планине
је потпуно измењена, нема више родитеља са децом.

Сунце је променуло сцену. Сада је на том месту нека
друга скупина, напред иде неко који нешто носи, а иза
њега омања група – можда су пошли да просе девојку?
Но, некако су им главе сувише приближене, као у жалости,
можда некога прате? Нема више ни дечице, очито је час
завршен до сутра у исто време. Али сви ће опет бити ту
сваког сунчаног дана.
Неколико облачића покрило је врхове, или су се они
завукли под њихову мекоту. Са ливада се светлост још
није сасвим повукла. Раштркано камење сведочи да и оно
нешто ради – сурва се са висине и тражи место на зеленој
простирци ливаде. На највећој стени неко је поставио
мермерну посмртну плочу за коју је заденуто неколико
цветова. Плоча је разбијена, а њени делови и цветови
леже разбацани около у трави – сусрет вечне лепоте
природе и вечне људске злобе.
Сунце је завршило свој радни дан. Испловљује Месец
да преузме дежурство над планином до првих јутарњих
сунчаних зрака, које ће започети нови дан и довести исте
глумце да поново, по ко зна који пут, одиграју своје улоге на
широком платну Проклетија.
Овде је нека друга планета до које треба доћи, трагати и
бити сам…
Бојана Поповић
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ЦЕНА НЕОДГОВОРНОСТИ
“Све се више смрчавало
и као да се нешто из далека
потајно и подмукло спрема
и пригушено хуји...”
П. Кочић: “Кроз мећаву”

СУЈЕТА ЈЕ НАДВЛАДАЛА РАЗУМ

П

ДОГОДИЛО СЕ, А НИЈЕ МОРАЛО

оследњи овогодишњи дах зиме и снег
изненадили су планинаре, обрадовали многе,
али нажалост, донели и велику несрећу .
У суботу, 22. априла 2017. године, у масиву
Ретезат на румунским Карпатима (врх Пелеага - 2509
m) догодила се несрећа. Ухваћени у лавину, смртно је
страдало двоје деце старости 12 и 13 година, а петоро
планинара је лакше повређено, међу њима и отац
настрадале девојчице.
Из Горске службе спасавања, управо из локалне
спасилачке станице, којој припада овај планински
венац, дан пре несреће издато је саопштење да је на
снази највиши степен ризика од појаве лавина због
велике количине снега који је нападао, због утицаја
ветра који је дувао и до 100 km/h и да треба избегавати
туре на висинама преко 1800 m. Овакво упозорење
издале су локалне спасилачке станице и за друге
планинске венце Карпата.
Не уважавајући довољно озбиљно ова обавештења и
упозорења, наредног дана се група од 51 планинара
упутила на успон према врху...

периоду. Мећаве (снежне олује) које започињу ниским
температурама, јаким ветром и сувим снегом, да би у
току мећаве температура расла, посебно су погодне за
појаву лавинозних услова.
Двојица дежурних спасилаца су, по пријему позива,
кренула ка групи, остали су им се придружили у року
од неколико сати. Група је спуштена, пружена је помоћ
повређенима, али се одустало од приступа телима
настрадалих због лоших временских услова те вечери.
Одустало се и од полетања хеликоптера Службе за
хитне интервенције.
* * *

Исте вечери огласио се начелник ГСС станице:
“Да ли на крову куће стоји снег када упече сунце, а
напољу је топло? Не, клиза се! Тако је и на планинским
гребенима. Они који су били тамо су имали искуство,
али се чини да га нису искористили. Ја већ два дана
говорим да постоји ризик, јер је падао снег и није имао
вренена да се стабилизује. Они су следећег дана
кренули на успон. Ја не бих никуда пошао, нити бих
пустио своју децу да иду. Они су пошли са водичима,
* * *
ишло је њих 51. Својом тежином сами су покренули
Када густина и јачина снега не могу задржати његову лавину. Некоме би се тај број учинио чудним за ход
количину и масу на одређеној падини, постоје изгледи по гребену који може да покрене лавину било кад. Са
за појаву лавина. Јачина и густина снега зависе од оволиким бројем људи на тури?! Треба да плати онај ко
везивних сила, које одржавају компактност снега је одговоран. Нико није уважио наша обавештења.Без
(везују снег за снег). Процена стабилности снежне двоумљења, - сами су криви!”
површине је високо технички посао. Непотпуно,
* * *
површно познавање копања и анализирања снежних
слојева и структуре кристала, може улити само лажну
сигурност. Планинар мора бити наоружан знањем и Деца која су страдала називана су “чудом” .Држала
свешћу о опасности, бити свестан ризика и надасве су разноразне европске и светске рекорде. Девојчица
дисциплиновано поштовати обавештења и упозорења (13 година) била је најмлађа на свету која се
стручних лица ГСС-а. Делимично познавање метода попела на Арарат. Дечак (12 година) је у јануару ове
мерења стабилности снежне површине и примена године поставио европски рекорд као најмлађи на
таквих метода је неприхватљиво (технолошки и Аконкагви. Били су другари из истог Клуба. Неки
временски) за реалне услове на планини . Четири од пет од учесника кренули су на успон вероватно по
лавина пукну за време, или непосредно након снежне комерцијалним условима, неки су били пријатељи.
мећаве (80%) Опасност од лавина се нагло увећава ако На челу колоне је био водич са лиценцом, отац
је обим снежних падавина већи од 3cm/h, односно - ако страдале девојчице био је инструктор алпинизма.
постоје наноси од 30 и више cm у истом временском
18

ЦЕНА НЕОДГОВОРНОСТИ

Овде, у Румунији, подигла се прашина, почеле су
приче да Савез треба да затвара неке трасе када је
то потребно, па све до тога да ГСС пише казне на
планинама. Први предлог није подржао потпредседник
Савеза, а о другом предлогу је ГСС издао саопштење:”
Везано за поједине информације које су се појавиле у
медијима, а односе се на могућност одређивања казни,
које би ГСС изрицао на планинама, обавештавамо вас
да не постоји ниједна званична иницијатива у овом
правцу, а и ако би постојала, не би имала нашу подршку
и пристанак. То није део наше активности, нити постоји

сличан, а добар, пример на овој линији било где у
Европи, у земљама у којима овакав вид спасавања
пружају цивилне службе. То су интерпретације идеја
неких људи који су ван система ГСС-а, немају везе
са реалношћу, нити са нашим будућим пројектима.
Ако се икада уведе кажњавање због непоштовања
упозорења, ми сигурно нећемо кажњавати оне који
бораве у природи, јер постоје институције које су на
планинама и којима је то део активности. Тренутна
политика ГСС-а је да буде пријатељ онима који воле
природу, небитно да ли су туристи, професионални
спортисти, или берачи брусница, али исто тако неки од
њих, из различитих мотива не могу, или не желе, да
буду наши пријатељи. Поштујемо њихову одлуку. Наше
поштовање свима који воле природу и планине... “
Када се догоди оваква несрећа и почне истрага и
анализа, увек се утврди да несрећа није последица
једне грешке, већ низа грешака које смо чинили
непоштовањем
организованих,
техничких
и
безбедносних процедура. Иако су били свесни
упозорења ГСС-а, група је кренула на планину и
тиме направила озбиљан организациони пропуст.
На лавинозном терену налазио се велики број људи,
иако је пракса да опасним деоницама прелази један
по један. Анализа ће сигурно утврдити одговорност.
Лавине у нашој земљи нису немогуће. Пре неколико
година десила се једна велика на Косову и Метохији,
а сетићемо се и лавине која је затрпала цео хотел у
Италији. С обзиром да се код нас полако, али сигурно,
све већи број људи бави активностима у природи, скија
ван уређених скијашких терена, најбоље би било да
наши водичи уче на свом и туђем искуству, наравно - и
на грешкама.
Ненад Стојановић и Данијел Алексић
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СНЕЖНЕ ЛАВИНЕ
Несрећа у Румунији, у којој је под лавином изгубило
живот двоје деце, а петоро повређено, подстакло
је чланове Редакције “Планинарског гласника” да
повремено објави, понови текстове из “старих”
бројева, којима по значају није прошло време.
Др Миленко Савић, лекар и савезни алпинистички
инструктор припремио је текст о лавинама - шта
су лавине и како се сачувати, који је Планинарски
гласник објавио у броју 11, 1996. године. Од тада је
прошло више од 20 година, рађале су се и стизале
генерације, из чијих су се редова васпитавали многи
планинари и алпинисти. Радозналост “шта је горе”,
а шта се “одозго види” може понекад да одведе у
опасне авантуре, понекад у трагичан исход. Кретање
планинара се учи - као што се учи све у животу. Учи се
од искусних планинара, из приручника, из сопственог
искуства темељеног на опрезу. Без тога се у планину
не иде!
Зато објављујемо у овом броју део текста др Миленка
Савића из 1996. године, јер треба знати све о
лавинама пре него се отиснемо у снежну планинарску
авантуру.
* * *
вако ко се отисне пут заснежених планина,
пешке или на скијама, мора имати на уму да
су лавине стално присутна опасност. Када је
реч о лавинама обично мислимо на високе
иностране планине, заборављајући притом да се и
у нашим планинама сваке зиме обруши на стотине
лавина. Да се не би догодило да из страха од лавине
одустајемо од одласка у планине зими, потребно је да
о овој појави знамо нешто више.

и вероватноћа појаве лавина. Ипак најчешће настају
на стрминама од 200 до 450.На нагибима већим
од 600 снег се теже задржава и обрушава се током
самог снежења, па је опасност од лавина на таквим
местима мања. Лавина се може покренути спонтано,
под утицајем властите тежине снега, када попусте
кохезионе силе унутар снежног покривача, или услед
спољашњег утицаја (пад камена, комада леда, ходање
или скијање по снежном покривачу, па чак и гласнији
звуци). Брзина снежне или ледене масе креће се од 10
до 250 километара на сат, с тим што су влажне лавине
увек спорије од лавина сувог и пршичастог снега. Поред
нагиба терена, дебљина снежног покривача - количина
снежења је такође од пресудног значаја за настанак
лавина. При дубини снега од 30 cm опасност од лавина
је незнатна. Већ код 50 cm снежног покривача настаје
знатна опасност, која се при количини снега преко 80
cm означава као велика опаснист. Више од 120 cm
новог снега представља изузетно велику опасност од
лавина. Када се говори о количини новог снега битна је
брзина његовог настанка, па се при томе често користи
термин велико снежење, које аутоматски значи и велику
опасност од лавина. Велико снежење подразумева 60
cm новог снега за 24 h, или 100 cm за 48 h, или 150
cm за 72 h. Температура ваздуха при снежењу знатно
доприноси слегању снега, то јест стабилизацији снежног
покривача, тако да при температури од 00 C опасност
од лавине неслегнутог снега траје 3 до 4 сата, при
темоератури од -50 C десет дана, а при температури
од -200 C две до три недеље. Опасност од лавине
се повећава при брзини ветра већој од 15 метара у
секунди, јер ветар у заветрини одлаже неслегнути снег
и повећава дебљину нестабилног снежног покривача.
НАСТАНАК И ПОДЕЛА ЛАВИНА
Уопште, током зимског периода, већеа опасност од
лавине је на северним странама, а током пролећа и
Лавине могу бити снежне и ледене, а зависно од јесени на јужним странама због утицаја температуре,
влажности снега делимо их на лавине сувог и влажног, која током зиме не дозвољава слегање снега, а током
односно, неслепљеног и слепљеног снега. Лавине могу пролећа и јесени због отопљавања слаби кохезионе
силе снежног покривача.
настати у било које доба године као последица:
- форминања новог снежног покривача,
- утицаја других временских фактора на већ
ЗАШТИТА ОД ЛАВИНЕ
формирани снежни покривач и
- као последица деловања унутрашњих сила при Најефикаснија заштита је превентивна обука и
залеђивању самог снежног покривача.
школовање сваког планинара који намерава да се
Снежни покривач на равној подлози не клизи, јер на отисне пут заснежених падина. Највећа одговорност
њега не делује ниједна бочна сила. То се дешава само је на планинарској организацији, која мора преко
на стрминама. Већ при нагибу од 150 лавине су могуће, планинарких друштва, специјализованих комисија, а
а повећањем нагиба терена, све до 600, повећава се посебно преко Комисије за школовање планинарски

С
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кадрова, редовно и озбиљно организовати курсеве и
школе свих нивоа.
Пре поласка на туре треба прибавити информације о
времену и снежним условима. У развијеним земљама
могу се добити и подаци о лавинској опасности. Код нас
ове податке можемо добити телефоном у Републичком
хидрометеоролошком заводу у Београду.
Ако водимо групу планинара у зимским условима у
планину, морамо учинити следеће;
• објективно и без устручавања из групе удаљити
све оне који због поманкања знања и лоше физичке
припремљености могу да угрозе успешно извођење
акције,
• обезбедити да сваки учесник, поред обавезне
зимске опреме, има и средства за тражење засутих у
лавини.
На терену, пре почетка успона, још једном размотрити
временске услове и стање снежног покривача па, ако
је потребно, делимично изменити план у циљу заштите
од евентуалне лавинске несреће. Вођа групе све
време мора контролисати доследно спровођење свих
мера заштите као што су;
• навезивање лавинског ужета са усмеривањем
ознака на њему у правцу тела,
• правилно укључивање лавинских радија,
• правилан распоред учесника у групи, тако да на
челу увек буде неко искусан ко познаје терен, а на крају
обавезно неко са снежном лопатом.
При успону требе изабрати пут који не води тереном
преко кога често падају лавине. Стално треба водити
рачуна о количини свежег снега и нагибу терена.
Најтеже је проценити опасност од лавина када су
услови нормални, па се у томе крије и највеће опасност.
У оваквим ситуацијама потребно је, током успона,
више пута извршити процену стабилности снежног
покривача, а то се може учинити на следеће начине:
Наједноставнији је израда и преглед профила снежног
покривача. За ову методу у снежном покривачу се
ископа стрми јарак (уколико је снег дубок довољно је
до дубине од 1,5 метра), па се на добијеном профилу
установи да ли постоји слој меког, неслепљеног,
грануластог или кугличастог снега. Овакви слојеви су
нестабилни, па уколико постоје такав терен је опасан
и лавинозан.
Ова метода као и следеће две имају значаја само
уколико се ради о слегнутом снегу. Да би се установило
да ли је, и колико снег слегнут, треба од снега напрвити
коцку дужине стране 30 cm. Ако коцка задржи свој
облик, значи да је снег слегнут, уколико коцка не може
да се направи, већ се распада, значи да се ради о
неслегнутом снегу.

Друга метода је норвешка метода и састоји се у
следећем: у снежни покривач се уреже трапезасти лик
(лопатом или скијама) до дубине од 1,5 m, тако да је
база трапеза окренута према доњој страни нагиба.
Доња стана трапеза је 80 cm, горња стана 40 cm, а
висине 50 cm. Испод доње стране трапеза ископа се
јарак ширине 80 cm, па се онда повлачењем трапеза ка
јарку процењује стабилнос слојева снежног покривача.
У зависности oд тврдоће и распореда слојева снежног
покривача, он ће склизнути у јарак или остати на свом

месту.
Трећа швајцарска метода је слична предходној, с
тим што око ње има мало више посла. Уместо трапеза
урезује се троугао са базном страном од 2 m и висином
од 2,5 m који се потом оптерећује скијама или тежином

сопственог тела.
Све ове методе нам дају увид у пресек снежног
покривача и могу нам спасити живот, па их због тога
треба примењивати пажљиво и савесно.
Када смо на успону, морамо водити рашуна о
специфичности терена, па треба водити рачуна о
следећем;
• ако се констатује да су сви правци опасни,
планирани успон скијама или ходањем треба одложити,
• треба ходати заветрином коју пружа шума,
усамљене стене или дрвеће, равним или положеним
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теренима на падини,
• на туре треба полазити рано изјутра, или ноћу,
организовано и дисциплиновано се кретати на
растојањима од 50 метара, а некад и више,
• не прелазити по побочјима која су позната као
лавинозна (често људи сами проузрокују лавину
кретањем по најосетљивијим деловима снежног

покривача),
• ходањем широким,заравњеним долинама обично
је сигурно, док је кретање уским долинама које у
пресеку имају облик слова U и V опасно, па је сигурније

бирати побочја што више,
• треба избегавати жљебове, корита напуњена
снегом, а при пењању и спуштању по упадици побочја
настојати да се прече и оптерећују сумњиве падине.
Широке, дуге падине, на којима прети опасност од
лавине треба избегавати, јер безбедније пречење,
најчешће одузима превише времена. За одмор
користити сигурна места која лавина не може захватити
као што су завретрине стена, шуме или гребени,
• код скијања по сумњивом терену није дозвољено
вијугање и скокови, већ само благи спуст,
• стрме треба прелазити на што већој висини, како
би у случају покретање лавине остали на њеном репу и
задржали се на падини,
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• на лавинозном терену обавезно се мора држати
сигурно одстојање и навезати лавинско уже помоћу
кога је лакше наћи затрпаног, јер постоји могућност да
део ужета остане на површини,
• стари трагови нису никаква гаранција безбедног
пута, јер не знамо да ли су ти који су их направили
безбедно стигли на циљ,
• веровање да животиње инстиктивно избегавају
оасност од лавине није тачно, јер бројне животиње
сваке зиме страдају у лавинама,
• ако нас лоше време затекне на путу, треба се
вратити уколико је повратак безбедан, али не треба
инсистирати на повратку по сваку цену, јер некад је
боље сачекати, па чак и биваковати на неком безбедном
месту, док се снежни прекривач не стабилизује или сам
не склизне.
Ако можемо да избегнемо изразито лавинозан терен,
морамо се придржавати следећих упутстава;
• прелазити један по један уз обавезно осматрање
осталих чланова групе,
• навезати лавинско уже или укључити лавински
радиоодашиљаче,
• руке извадити из ремена скијашких палица или
цепина, откопчати сигурносне траке везова и појасну
траку ранца, како би их се ослободили у случају
потребе,
• добро се обући, изети суве ствари ако смо ознојени,
ставити рукавице, топлу капу, преко главе повући
капуљачу, шал ставити преко уста да нас заштити од
продора снега у уста.
Ако нас захвати лавина најважније је сачувати
присебност и реаговати без страха и панике. Гласним
повицима треба остале упозорити на лавину. Ако смо
на репу покушавамо да се одржимо на падини, ако
је лавина изнад нас покушавамо да побегнемо изван
њеног домашаја или тражимо неки заклон (стена, дрво,
шума). Ако видимо да ће нас лавина ипак захватити
ослобађамо се ранца, палица, цепина и заштитимо
уста и нос. Када нас лавина понесе, покретима пливања
(махањем рукама и ногама) настојимо да се одржимо
наповршини и да се домогнем руба лавине.
ВАЖНО ЈЕ ДА СЕ НЕ ПРЕПУСТИМО ДА НАС ЛАВИНА
НОСИ КАО КЛАДУ, ВЕЋ ДА СЕ КРЕЋЕМО КОЛИКО
ГОД ЈЕ ТО МОГУЋЕ.
Наша судбина зависи од присебности када лавина
стане. Морамо се што пре пробити до површине, или
пред лицем и грудима направити слободан простор за
дисање. Све се то мора урадити веома брзо, јер снег за
само неколико секунди постаје тврд као бетон. Када се
лавина заустави, ако смо на површини, тај терен треба
што пре напустити, ако смо делимично затрпани треба
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остале позвати у помоћ. У случају да смо испод лавине,
пошто направимо простор за дисање, остаје нам да
чекамо помоћ. Не смеју се вршити сувишни покрети,
нити викати. Кисеоник треба штедети и имати у виду да
затрпани чује спасиоце, а да они њега не чују. Ако нам
је партнер или члан групе затрпан, треба обележити
место несреће и што пре обавестити најближу станицу
ГСС-а.
ПОВРЕДЕ
Искуства нам говоре да велики број људи нису били у
могућнаст да се благовремено уклоне са пута лавине.
Свако живо биће које захвати лавина је у озбиљној
опасности, почев од повређивања, па до смртне
опасности. Ево могућег редоследа повреда;
• Психички шок - унесрећеног спопада страх и ужас
када види да му се лавина приближава, или када
установи да га је она већ захватила. Тврди се да због
тога умире око 20 % жртава.
• Повреде услед ваздушног притиска су честе код
пршичастих лавина
• Рањавање као последица падова, удараца,
деловања тврдих предемта - релативно ретко
проузрекује смрт.
• Загушење је најчешћи узрок смрти у лавини и износи
око 80 %. Настаје као последица удисања снежног
праха, притиска на грудни кош (тежина пршичастог
снега је 10 до 30 kg по m3, а притисак мокрог снега
60 до 150 kg по m3 и зрнастог мокрог снега 400 до 80
kg по m3), недостатка кисеоника и затварања горњих

дисајних путева.
• Потхлађивања, температура снега је најчешће
између -100С и 200С. Затрпани се неминовно хлади.
Ситуација је повољнија ако је унесрећени сув, ако није
презнојен, ако је добре физичке кондиције и ако је
топло обучен. Организам се у почетку брани дрхтањем
мишића и смањењем протока крви у кожи, али ако се

настави са губљењем топлоте, одбрамбени механизми
се исцрпљују и температура тела почиње да опада.
Код телесне температуре од 300С, повређени губи
свест, а већ на 270С наступа клиничка смрт, из које
затрпаног може спасити једино квалификовани лекар
са одговарајућом опремом,
• Повреде при спасавању и оживљавању.
• Промрзлине, које су углавном, ограничене на
мање истакнуте делове тела, где проузрокују тешка
оштећења ткива и инвалидитет, али су ретко узрок
смрти.
ТРАЖЕЊЕ И СПАСАВАЊЕ ИЗ ЛАВИНЕ
У литератури постоји образац по коме се израчунава
проценат вероватноће преживљавања зависно од
времена проведеног у лавини. Образац изгледа овако:
Vp=0.81/2tx100, Vp - вероватноћа преживљавања у
процентима, t - време проведено у лавини у часовима.
Треба рачунати са тим да за мање од 45 минута не може
стићи никаква помоћ са стране, па је на дубини мањим
од један метар, након један сат 45 минута, могућност
преживљавања испод 50 %, а уколико је засут у лавини
дуже од два сата, највероватније да неће преживети.
На основу до сада изнетог све се своди на два основна
закључка:
• дужни смо да предузмемо све мере да нас лавина
не захвати и затрпа, а ако се то ипак догоди,
• затрпани мора што пре бити извађен из лавине.
Спасавање из лавине зависи од спремности и
организованости спасилачке екипе, од снежних
услова, али најважнији и најефикаснији вид помоћи је
самопомоћ. Од укупног броја преживелих захваљујући
самопомоћи у Словенији се спасило 60,3 %, у Аустрији
57,7 %, а у Швајцарској 45 %. Након самопомоћи,
друга по значају је помоћ од стране чланова екипе,
а тек на крају је помоћ од стране спасилачких екипа,
које по обичају долазе касно с обзиром на временску
ограниченост преживљавања у лавини.
Има више поступака за претраживање терена у циљу
проналажења затрпаног лавином:
• визуелни преглед површине лавине где покушавамо
да на површини уочимо повређеног или неки део
његове опреме који би указивао на његову позицију,
• слушање и дозивање
• сондирање лавине, које може бити принудно, брзо
(грубо) и фино. Код принудног сондирања користе
се палице или цепин и има смисла једино уколико је
затрпани ближе површини. Претраживање се врши од
доње границе лавине према врху. Грубо сондирање
подразумева коришћење стандардних лавинских сонди
23
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којима се претражује терен до дубине од два метра.
Терен се претражује од доњег руба лавине тако што
се сонда убада на сваких 70 cm и у размаку од 75 cm
између суседних редова. Фино сондирање се изводи
организовано, стандардним сондама и захтева више
времена, а сонде се убадају на угловима квадрата
30x25 cm.
• Прекопавање лавине,
• Тражење лавинског ужета. Смисао лавинског ужета
je да у случају затрпавања бар један његов део остане
на површини. Лавинско уже има на себи металне
прстенове на којима су стрелице које показују према
затрпаном,
• Тражење помоћу лавинског пса. Уколико терен
претражују пси трагачи, морамо настојати да место
лавине не запрљамо органским отпадом који би
реметио њух пса,
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• Тражење помоћу лавинског радио пријемника.
Затрпани мора имати на себи радио одашиљач, а
помоћу пријемника се са површине лоцира сигнал,
• Тражење помоћу рашљи
• Тражење радаром и сондом
При тражењу треба одредити место највероватнијег
задржавања жртве, што пре свега, зависи од врсте
снега. Суви снег односи жртву даље и она је дубље
под снегом. У мокром снегу жртва је ближе површини
и ближе исходишту лавине. Препреке на терену могу
задржати тело затрпано, па тако повређеног прво
треба тражити испод дрвећа, стена, удубина, усечених
путева или на завојима лавиносног пута. Предмети
који припадају жртви, уколико се нађу на лавини,
усмеравају нас да тело тражимо изнад предмета
с тим што на рубовима предмети могу заостати за
телом повређеног. Без обзира како тражимо затрпаног
у лавини, морамо стално имати на уму ограничено
време преживљавања под снегом и стога деловати
брзо, организовано и савесно.
Познавање опасности од лавине не треба да нас одврати
од планина зими, већ наш пут учини сигурним, а велико
задовоство још већим. Ако нисте сигурни избегацавајте
да ходате сами и идите у групи са искусним водичима.
Непрекидно учите, јер обогачивањем сопственог
знања повећавате не само сопствену безбедност, већ
и сигурност својих сапутника, другова и пријатеља.
Текст припремио
др Миленко Савић
савезни алпинистички инструктор

ВОДИЧКИ УГАО

ЗНА ЛИ ГЛАВА ГДЕ ЈОЈ ЈЕ РЕП
Рубрика “Водички угао” наметнула се као потреба
да се описом догађајa укаже на случајнe пропустe,
незнање, или нехат учесника планинарске акције,
али и да се похвали, примера ради, изузетно
професионално решење проблема, ако га је било.
Одговорност за успешно обављену акцију је, пре
свих, на водичу, али и на сваком од учесника.
Описан догађај оставља снажнији утисак
и шаље јачу поруку од било каквих правила
и
савета
наведених
у
прируичницима
* * *
ПРВИ И ПОСЛЕДЊИ У КОЛОНИ
а једном од многобројних одлазака у планину
догодио се пропуст у организацији који
упозорава - никада се не зна неће ли у сличној
ситуацији довести до нежељених последица.
Група од педесетак планинара различитих година,
узраста и физичких могућности, кренула је са водичем
ка врху планине. Како је време одмицало, а успон
бивао оштрији, колона се развукла и успорила.
Најјачи предњаче, остали сустижу...Из колоне иступа
један планинар и окреће се да осмотри где смо и
докле смо стигли. Његова радозналост била је срећа
за планинарку, коју је угледао у долини подалеко од
“репа” колоне. Стајала је повијена, ослоњена на
камен, дланом притиснутим на груди. Очигледно даље
није могла. Понестало јој је снаге. Човек je потрчао
низ падину и подуже се задржао поред ње, док је
прикупљала снагу да крену даље. Када је дошла до
ваздуха , ослањајући се на његово раме, наставили
су лаганим кораком. Носио је њен ранац. Вече се
већ увелико спуштало. Колону виде, али су још увек
далеко. Стигли су у дом последњи, али су стигли....
Овај догађај указују на озбиљан пропуст, а о улози и
одговорности водича највише и најчешће се расправља.
Постоји и школа за водиче, а онда се догодило да
водич није знао да је један од учесника застао далеко
иза колоне ..Није ни могао да зна, јер није задужио
поузданог, одговорног и физички спремног планинара
да пешачи последњи, дакле иза последњег учесника..
Његова је дужност да се стара да нико непримећено
не застане ако му је позлило, или се повредио, или
се преморио, па не може даље, Али - није га било, а
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разлога за застајање има безброј.... Чији је пропуст?
Водича, наравно.. Наша сапутница је имала срећу
- један планинар из колоне случајно се окренуо... ..
НЕПРИЛАГОЂЕНО ПОНАШАЊЕ УЧЕСНИКА
току пешачења, из колоне се издвојило
неколико младих снажних момака, који су,
претекавши и водича и целу колону, пре свих
стигли на врх. Или им је било досадно да прате
темпо осталих учесника, или су демонстрирали снагу и
брзину. И једно и друго значи помањкање дисциплине
и осећања за учествовање у колективној акцији, којој
су се добровољно придружили, а могли би у некој
ситуацији и да помогну - зато се и иде колективно.
.. Обавеза сваког учесника је да усагласи своје
понашање са програмом излета и одлукама водича, а
да пре уписивања у списак провери да ли му програм
и учесници одговарају, или не.. Самовољно издвајање
из групе, без договора са водичем, може се сматрати
напуштањем организоване акције, што ослобађа водича
сваке одговорности за могуће нежељене последице
настале од тренутка када су групу и водича напустили.

У

* * *
Упорећујујем оба примера. За успешност акције
одговорни су: водич, задужени планинар који
обезбеђује крај колоне, као и сви учесници - до једног.
Има ли разлике, макар и у најмањој мери, између
водича и “чистача” - како популарно називају
планинара који пешачи иза последњег учесника?
У групи од педесетак планинара сигурно постоје
и они који су овим путем прoшли неколико пута. У
непредвиђеним околностима ако се , на пример, водич
повреди, или је из других разлога онеспособљен да
води даље, они би могли да га замене и изведу групу
до циља. Али, ако на крају колоне не постоји “чистач”,
водич не може да зна да ли је и зашто неко застао и да ли
му је потребва помоћ. Уз сва уважавања одговорности
водича да групу доведе до циља, можда мала предност
ипак припада “чистачу”, чијим ће обезбеђивањем
краја колоне сви до једног учесника стићи на циљ.......
Бојана Поповић
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ГОРСКА СЛУЖБА СПАСАВАЊА

IRO СЕМИНАР ТРАГАЧКИХ И
СПАСИЛАЧКИХ ПАСА- КРАЊСКА ГОРА

О

д 27.априла до 1. маја 2017. године, под битно да у великој групи добро обучених драгоцених
покровитељством International Rescue Organi- паса сваки пас буде под контролом свога водича.
zation ( са седиштем у Аустрији), у организацији
SAR Slovenije, одржани су семинар и обука
потражних тимова ( водич и пас ) по програму IRO
програму. Обуку су извели лиценцирани IRO инструктори
Dream tima: Борут Модич (IRO MRT area 2015 - 2017, IRO
MRT rubble 2013-2018, десето. место IRO Championships
2013, друго место IRO World Championships 2014-area
search), Сава Зиблер (IRO MRT rubbble 2014) и Роман
Старман (IRO MRT area 2016-2018, IRO MRT rubble 20052013, прво место IRO World Championships 2008, друго
место IRO World Championships 2014) Игор Лебан.

На семинару је учествовало 16 потражних тимова (водичпас) из осам земаља; Велике Британије (потражни тим
за спасавање), Холандије (двојица судија из IRO који
су били посматрачи и један потражни тим водич-пас),
Мађарске (SAR), Италије (Црвени крст Болоње, Црвени
крст Вероне), Хрватске (ватрогасни тим водич-пас),
Швајцарске (GSS), Словеније (SAR TIM ) и наш тим из
Србије (једини учесник семинара из земље ван ЕУ са
псом Гроф - Smoke a the water).
Предавања су се одржавала на енглеском и италијанском
језику.
Дневни распоред је био врло прецизан и темељан. Пре
Услов за пријављивање на семинар био је положен BH поласка на терен са својим инстртуктором имали смо
испит (социјализација и послушност пса) , јер је врло теоретска предавања о начину поступања са псима,
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понашању паса, начину мотивације потражног пса,
деловима опреме која се користи. Вежбали смо као
маркиранти и као потражни тим. Поред нама познатог
облајавања маркиранта, радили смо још две методе
- recall и bringsel (начини означавања маркираната).
Вежбали смо два пута дневно на различитим теренима,
сваки пут на другом терену. Имали смо два тренинга на
терену у току дана и увече, од 21-01 ноћну претрагу. Било
је веома напорно, како за сваког пса, тако и за водиче.
Добијали смо задатке реалне ситуације.
Током петодневне обуке рађено је више разноврсних
тактика претраге: претрага терена у природи, трагање
дуж пута, ноћна претрага, различите тактике мотивације
претражних паса, употреба GPS-a у претрази са псом и
припрема тима (водич-пас) за полагање IRO испита.
Семинар је био изузетно користан и значајан за развој
даљег рада. Видео сам колико се у иностранству
вреднује рад потражних тимова и колики је значај једног
добро обученог тима за спасавање на терену. Људи, које
сам срео, овим се баве као својом основном делатношћу,
одвајају за то велики део свог времена, енергије и
новчаних средстава, једном речју - то је њихов живот.
Инструкторски тим је врх у оквиру обуке спасилачких
паса, што показују и њихови резултати. Остварили
смо добру комуникацију и захвалан сам на њиховом
несебичном пружању савета, стручне помоћи и велике
воље за рад.
Дејан Севковић
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СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ НА ПРИЈАТЕЉА И
ПЛАНИНАРА САВУ ПАНТОВИЋА
инжењера и техничара Југославије Носилац је
многобројних високих признања ПССКиМ, ПСС и ПСЈ.
Преминуо је у 89 години после краће болести”.
* * *
О великом заљубљенику у планину и добром другу,
кога су из милоште звали Шок Саво, у сали СО
Звечан говорио је Мирољуб Златковић, члан ПСД
“Трепча”. . Присуствовали су планинари и студенти
Пољопривредног факултета из Лешка, Зубиног
Потока и спортски ветерани Косовске Митровице,
Звечана, Вучитрнаа, а са комеморативне седнице
извештавала је Радио-станица КМ. ...

Н

едавно смо се опростили од великог планинара
Саве Пантовића. Испраћај на последње
путовање пријатеља, сапутника на овој краткој
животној стази, обавезује да у име незаборава,
са дужним пошптовањем, изрекнемо речи захвалноисти
за све што је учинио да нам планина буде ближа, а
радост дружења и пешачења већа...
Мирољуб Златковић, вишегодишњи председник ПД
“Трепча” и оснивач Завичајног дома - Музеја у Топлици,
обратио се читаоцима “Планинарског гласника” и
понудио више сазнања о животу и заслугама Саве
Пантовића за развој планинарства на Косову и Метохији:
“Саво Пантовић је рођен 1928. године у Иван Кули
Ђаке, изнад Ђавоље Вароши- општина Куршумлија.
У Београду је завршио Пољопривредни факултет.
Као професор радио је на Универзитету у Приштини.
Оснивач је ПСД “Грмија” у Приштини. и многих
планинарских друштава на Косову и Метохији. Са
планинарима КиМ попео се на многе врхове: Ђеравицуса 33 врха, Шару, а своје студенте водио је на
Брезовицу и Копаоник..Био је командант планинарског
похода косовско-македонске бригаде од Тетова до
Сливова. Целу деценију био је председник ПССКиМ и
дугогодишњи члан Председништва ПСС, делегиран са
Косова и Метохије.
Пуну деценију је радио као секретар Удружења
28

* * *
Саво Пантовић никада није прекинуо нит која га
веже за родно Косово и Метохију. Био је тамо и срцем
и душом и када је био овде...Са великом радошћу
дочекао је отварање Завичајног дома - Музеја, који
чува хронолошке и тематске збирке овога краја. Као
председник ПССКиМ говорио је Саво на отварању у име
Удружења Топличана из Београда, одајући признање
и захвалност Мирољубу Златковићу, заслужном за
постављање овог дома баш у лепој Топлици.
За читаоце “Планинарског гласника” преносимо део
говора, којим је Саво Пантовић поздравио све који
су својим присуством допринели свечаном отварању
Музеја.
* * *
“За оне који не знају, ми на Косову и Метохији смо
имали доста планинарских друштава... Најбоље је
било планинарско друштво “Ђеравица” из Пећи. Као
дугогодишњи председник ПССКиМ одговорно тврдим
да после “Ђеравице” дуго, диго је била “Трепча”, чији
је дугогодишњи члан и вишегодишњи председник био
Мики Златковић.
Желим да се Микију захвалим и уме Удружења
Топличана из Београда, чији сам ја председник, што је
овај Завичајни дом баш овде, у лепој Топлици, поставио.
Није случајно што је баш овде, у селу Прекадину, то
учињено. Ми ћемо, надам се ускоро, овде у Топлици
организовати једну планинарску трансверзалу, на
којој ће једна значајна контролна тачка бити и овај
Музеј у оквиру овог Завичајног дома “Трепча”, поред
цркве у селу Конџељ, манастира Ајдановац, Савине и
Немањине цркве у Куршумлији, у селу Трбуњу и селу
Гргуру. Мики је направио пун погодак...”
Мирољуб Златковић, Звечан
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огађа се, нажалост не тако ретко, да време
“прогута” , а људи препусте забораву нешто што су
нечије вредне руке некада створиле. За човекову
немарност и небригу нема оправдања, али су за сваку
осуду, јер доприносе уништавању често и веома вредних
творевина које представљају део културне баштине

једног народа. Планинари, ти вечити путници кроз
природу, сведоци су жалосних призора урушених колиба,
затрављених воденица и затрпаних извора.
Планинарском друштву “Авала” стигао је занимљив допис
госпође Љиљане Мијаиловић, пензионерке из Љига,
Послала је фотографију запуштене чесме и коначишта,
који се налазе у селу Заграђе испод Островице. У
незагађеној природи налази се запуштен извор чисте воде
која води до Островице. Чесму су 1952. године подигли
планинари ПД “Авала”, а приватну кућу користили као
коначиште.
“Ево како данас изгледа” - шаље фотографију госпођа
Мијаиловић, као да буди нечију савест Планинари
захваљују госпођи Љиљани на подсећању да су некада
тамо боравили, али чесму заборавили. Донели су одлуку
да заједно са госпођом Мијаиловић посете место, чесму
поправе и врате јој првобитни сјај. ........
Бојана Поповић

ГРЕШКЕ НАСТАЛЕ У НУЖНОСТИ ДА ТЕКСТ БУДЕ САЖЕТ

У

броју 88 „Планинарског гласника“, у рубрици
„Сећање“, објављен је текст „Планинар Никола Коча
Јончић“, посвећен заслужној личности планинарског
покрета. Неуобичајено, потписник је Планинарски савез
Србије, што му даје посебну тежину. На крају другог
става наведен је податак да је Српско планинско друштво
основано „при српској Великој школи“; податак који до
сада није објављиван и, бар аутору ових редова непознат,
а у односу на до сада познате и објављиване податке и
нетачан.
У трећем ставу се, уз опис промена у непосредно
послератном времену наводи и да је …„ Никола Коча
Јончић бранио идеју планинарског покрета..... од
некритичког односа према планинарству као идеолошком
буржоаском наслеђу“.Постоје многе индиције које
указују да се тешке, крајње негативне оцене, идеолошки
засноване, нису односиле на планинарство као покрет,
већ да су биле усмерене на Српско планинско друштво.
Као што су нестале предратне организације – соколска и
скаутска, фудбалски клубови „Југославија“, „БСК“ и други,
а настали извиђачи, СТВ „Партизан“, ФК „Црвена звезда“ и
„Партизан“, тако је морало да нестане и Српско планинско
друштво, које се за време окупације није угасило него
замрзло своје активности. Ваља подсетити да је Друштво
имало понуду немачких окупационих власти да настави
са активностима ако се одрекне својих јеврејских чланова,
што је плебисцитарно одбијено.
Према исказима савременика, некадашњих чланова,
Друштво је угашено из другог покушаја, уписом већег броја
планинарима непознатих људи, који су начинили већину

и изгласали гашење. Целим маневром је руководио
секретар Фискултурног савеза Србије, иначе предратни
члан Удружења студената планинара. С обзиром на
сведочења више планинара који су дуго познавали
његове иступе и понашање, лако је могуће да је бар део
негативних квалификација, изречених на скупштини, на
којој је СПД угашено, представљало његов лични став.
Да ово мишљење има основа, поткрепљује неколико
чињеница:Одлуком Фискултурног савеза Југославије,
1948. г. од Планинарство је, уз гимнастику, проглашено
за једну основних грана фискултуре;Већ у првим
облицима организовања послератног планинарства, у
руководећим органима нашли су се угледни чланови
СПД-а, од којих су неки били чланови руководећих тела;
тек неку годину после рата установљено је посебно
признање, или почасно звање „стари планинар“ великом
броју планинара, од којих су многи били чланови СПД-а
и других предратних друштава, ово значајно признање
додељено је 1949. године.На једној скупштини „Авале“
можда оснивачкој - „Авали“ се прикључио велики број
угледних чланова СПД-а - Коча Јончић је веома похвално
говорио о њиховом доприносу планинарству и његовом
развоју, и коначно, после свечаног обележавања стоте
годишњице планинарства у Србији Академијом на
Коларчевом народном универзитету, председнику Савеза
који је читао реферат, други по реду председник Савеза
од 1948 1950. Јован Шћекић, послао је лично писмо у
коме је захвалио што су улога и заслуге чланова СПД-а
истакнуте и описане на прави начин.
Драган Божовић
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“ПЕШАЧИМО У ПРИРОДИ - 2017”
20. 5. 2017.

У

оквиру
обележавања
десетогодишњице
постојања Друштва, планинари PD “Lesson”
из Бечеја организовали су акцију “Пешачимо у
природи - 2017”. Учесници похода обишли су бечејску
преводницу СЛАЈЗ, мали музеј електрану, а затим
насипом Тисе и уз саму Тису пешачили у повратку кроз
Медењацу и Горански парк до полазне тачке - 12 km.
Захваљујемо љубазним Бечејцима на срдачном дочеку
и гостопримству. Занимљиво је, а и корисно знати, да
овде нема генетски модификоване хране, већ само
органске.

На овој пешачкој акцији било је неколико стотина
учесника. Учествовали су и ученици основних школа
из Бечеја, а по евиденцији 19 планинарских друштава.
Као и по завршетку сваке акције, послужен је ручак.
Дружење је праћено живом музиком, играњем, колом.
Друштвима која су учествовала, па тако и нама из
“Победе”, уручене су захвалнице.
Нада Селивановски

“ХАЈДЕМО У ПЛАНИНЕ”, ИЗЛОЖБА У КРУШЕВЦУ
“Планине ме уче умећу малих корака тамо горе,
високо, схватиш колико си мален и колико је мало
потребно за срећу...”
Оливера Марковић
ПСК “Јастребац”
зложба планинске фотографије постављена је у
Кући Симића - Музеју града Крушевца поводом
обележавања седамдесет година постојања и
рада ПСК “Јастребац”, у оквиру светске манифестације
“Ноћ музеја”.
У каталогу изложбе госпођа Зорана Драшковић
Ковачевић истакла је разлоге зашто су планинари
“Јастрепца” заслужили да својим вредностима буду део
историје Крушевца:
“Одговор је увек у људима. У онима који су, стварајући
историју планинарског друштва, оставили неизбрисив
траг у историји града. У онима који су умели, имали
и давали. Којима је добробит заједнице била у истој
равни са породицом и професионалним успехом. Ово је
зато изложба посвећена јубилеју Друштва које и данас
окупља оне који желе и који могу да направе разлику. Да
учине добро. Да волећи планине, воле свој град, своје
суграђане, своју домовину. Да науче данашње младе
да чувају природу и пријатеље.Да освајајући тешко
освојиве врхове објасне, како другачије него примером,
да је победа ствар одлуке и процене, а не сујете.
Ово је изложба о истакнутим планинарима, алпинистима
и скијашима, који су обележили рад Друштва, пишући
најсветлије странице историје крушевачког спорта....
И опет је реч о прошлости која се стазама Великог
Јастрепца, преко врхова Доломита, Алпа, Проклетија,
кроз кањон Нере, преко Ђурђевића Таре, Елбруса,
Матерхорна и Мон Блана као чаробна бујица слила под
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ономад обновљен кров Куће Симића. Да се састане
са будућношћу која свакако долази. У ликовима
девојчица и дечака на њиховој првој Гимназијади.
Кроз рађање нових пријатељстава уз флашицу воде
и сендвич понет од куће, подељен са другарицом
испред Белијеве колибе. У плановима за овогодишњи
табор у Високим Татрама...Пред посетиоцима, верујем
и будућим планинарима, су фотографије чланова,
којима је заједничка страствена приврженост природи
и свом Друштву.” Народни музеј и Кућа Симића вас
с радошћу препуштају речима и сликама чланова
ПСК “Јастребац” желећи вам незаборавне тренутке у
сјајној Ноћи Музеја. Својим излагањем госпођа Зорана
Драшковић Ковачевић је у име Народног и своје,
пожелела посетиоцима незаборавне тренутке у сјајној
Ноћи музеја и хотелу са хиљаду звезда...”
Редакција Планинарског гласника...
Фото: Димитрије Остојић
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СУСРЕТ ПЛАНИНАРА ПК „ОЗРЕН“ ИЗ СОКОБАЊЕ
И „БРШЉАН“ ИЗ ОСИЈЕКА /ХРВАТСКА/

оком одржавања скупштине ПСС 3. марта 2017.
године у Сокобањи, председници планинарских
друштава ПК „Озрен“ и ХПД „Бршљан“ из Осијека
Дејан Стојадиновић и Миро Мутер договорили су се да
планинари из Хрватске дођу у госте планинарима ПК
„Озрен“

се група планинара из Сарајева, Прокупља, Шапца и
Ваљева. У подножју, код Томовића колибе, два члана
ПК „Озрен“ дочекала су их планинарским ручком. Након
одмора, планинари су кренули у обилазак Латинограда близу Ртња. Нажалост, због кише се одустало од
успона на Оштру чуку.
Уз договор о промени плана, планинари су кренули у
обилазак Озрена и водопада Мале и Велике Рипаљке.
Водичи Илија Кнежевић и Звездан Нинић одговорно су
извршили задатак.
Завршен је тродневни излет, домаћини су испратили
госте уз поздраве и договор за следеће виђење.
ПК „Озрен“ Сокобања

Звездан Нинић, представник ПК „ Озрен“ 15. 6. 2017.
г. дочекао је аутобус са планинарима (52) из Загреба,
Осијека, Вараждина, Плитвица. Након кратког одмора
кренули су у обилазак видиковца Мала Поповица,
одакле се пружа широка панорама Сокобање. Са
Мале Поповице кренули су ка излетишту „Лептерија“
и средњевековном утврђењу Соко-град. На излетишту
Лептерија, председник ПК „ Озрен“ Дејан Стојадиновић
поздравио је госте из Хрватске речима добродошлице
Са водичем Звезданом Нинићем гости и домаћини су
сутрадан кренули на Ртањ, са жељом да се попну на
врх Шиљак. (1565м) Још у подножју придружила им
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Делатност 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 помоћи ћемо Вам да
изаберете најповољније осигурање.
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