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Овога пута ваш уредник има шта да запише у своју малу-велику
рубрику.
У протеклој 2017. догађало се много тога - успона, такмичења,
акција републичких и традиционалних, експедиција и истраживања,
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инспиративно и покретачко међу планинарима који желе „даље и
више“. И ево их, за честитке и захвалност за успехе којима су подигли
вредности планинарства и обележили 2017. годину.
- Драган Челиковић, високогорац, успоном на ЛОЦЕ (8516 м) његов
шести врх изнад 8000 м.
- Сташа Гејо, спортска пењачица, освајањем Првенства Европе у
спортском пењању.
- Репрезентација Србије у дисциплини Пењање у леду и драј тулингу,
освајањем првог места у Међународној лиги Словенија-ХрватскаСрбија.
- Борис М. Мићић, избором за Председника Европске пешачке
асоцијације.
Драги планинари, сигуран сам да „погледи у даљину“ наших
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БУДУЋНОСТ
SEKCIJA
У СПОРТУ

ПРЕД НАМА СУ ПРОМЕНЕ
Драге планинарке и планинари,
Са 2018. годином испуњава се 70 година од оснивања Планинарског савеза Србије 1948. године.
Честитам вам ову значајну годишњицу.
Такође, почетком идуће године завршава се и други мандат који смо, секретар Бранислав Божовић – Денис и ја,
провели на челу Планинарског савеза Србије. После усаглашавања организационог и финансијског пословања
Савеза, посветили смо пажњу успостављању редa у организацији увођењем бројних правилника. Одстранили
смо произвољности у одлучивању и спровођењу одлука. И када је требало да крене надградња организације,
добили смо нови Закон о спорту. Бројне промене у Закону захтевале су усавршавање и усклађивање прописа,
у чему је протекао и други мандат. У оба мандата часно су нас пратили чланови Управног одбора и бројне
комисије. Са задовољством наглашавам ангажовање и сарадњу начелника ПСС Иса Планића и потпредседника
Драгослава Гогића. Уведене су нове планинарске дисциплине (Лига и Куп у Планинарском трекингу, Пењање у
леду и драј тулинг, Планинско трчање), оснажена су такмичења у планинарској оријентацији, уведене су лиценце
за стручњаке, имамо и прве судије са завршеном стручном обуком за поједине дисциплине, делегате за наше
спортске и такмичарске дисциплине. Уведене су и уређују се разне евиденције чланова организације, водича,
домова, а у току је регистрација наших планинарских терена – планинарских и пешачких путева, пењалишта,
спортских планинарских центара. Одржавају се курсеви маркирања планинарских путева (до сада 8 курсева) са
савременим приступом. Закон о спорту упућује нас све више према такмичарском спорту.Међу нама још увек
постоји размишљање да ли да останемо Савез претежно у области рекреације, али и са постизањем завидних
спортских резултата без система такмичења.
То су дилеме и светског планинарског покрета. Воде се расправе међу великим организацијама. Немци са
чланством од 1,2 милиона индивидуалних чланова, Аустријанци са 600.000 и Италијани са 310.000 чланова
нису за такмичарску активност међу планинарима и размишљају о могућем иступању из УИАА. Налазимо се на
прекретници. Недавно је формирана и Европска унија планинарских асоцијација (ЕУМА). Ову нову организацију
не треба мешати са Европском пешачком асоцијацијом (ЕРА). Присутни смо у међународном покрету у
коме активно учествујемо. На нама је какву ћемо одлуку донети. Почетком марта 2018. имаћемо годишњу
скупштину – која је изборна за следећи мандатни период управљања нашим Савезом. Потребно је изабрати
ново руководство. Апелујемо на наше чланство да се добро припреми и предложи чланове способне и вољне
да раде пуном снагом на изградњи система планинарског спорта. Пожељно је да су кандидати препознати у
ширим планинарским круговима и областима ангажовања - од планинарских спортских резултата до рада на
организацији. База и инфраструктура су створене, треба их ојачати и даље развијати. Искористимо прилику да
изаберемо најбоље за даљи организациони рад, свакако само одговорне и вредне. Препоручујем такође да
мудро искористимо знање, искуство и вољу појединаца, који су до сада учествовали у стварању овакве полазне
основе за нове управне органе.
Борис М. Мићић, председник ПСС
У 2018. години Планинарски савез
Србије обележава јубилеј протеклих
70 година од оснивања 1948.године.Те
године Планинарство је издвојено као
самостални спорт који је уписан као
девети по реду у низу до тада осниваних
спортских савеза. Први председник
је био Владимир Поповић, а одмах за
њим Јован Шћекић. Из Планинарства
се током протеклих година развило и
издвојило неколико других спортских
савеза (Оријентиринг,
Спортско
пењање на вештачкој стени).
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УДРУЖИВАЊЕ ЕВРОПЕ
SEKCIJA

ОСНОВАНА ЕВРОПСКА УНИЈА
ПЛАНИНАРСКИХ АСОЦИЈАЦИЈА

П

оследњег викенда новембра 2017.године, 23 планинарске федерације многих земаља основале су
European Union of Mountaineering Associations (EUMA) - Европаска унија планинарских асоцијација /
удружења. Оснивачка скупштини одржана је 25. новембра у Алпском музеју Немачког алпског клуба у
Минхену. „Ово је један важан дан за европску планинарску заједницу“ рекао је новоизабрани предсеник,
видно задовољан, Роланд Штирле (Roland Stierle) ЕУМА ће разматрати теме које се односе на планинарску
инфраструктуру и сигурности, као и на очување природе. Биће то кључни задаци, усмерени на планинарење као
популарни спорт.
Јак европски глас за планине
Делегати су изабрали Белгију као седиштe, што можда, на први поглед, није најбоља локација за планинарску
организацију. Ипак, када се погледа мало боље, географска блискост са Бриселом је значајна. Нова организација
има за циљ да буде јак европски глас планинара и овај глас треба да се чује на европском нивоу – посебно у
институцијама Европске уније и Европског парламента. „Уједињени ми можемо да направимо значајан допринос
повећању сигурности у планинским спортовима и да унапредимо мрежу планинских кућа и путева. Заједно можемо
да радимо ефикасно, да промовишемо очување природе и слободан приступ европским планинским областима“
-` коментарисао је Роланд Штирле. Укупно, ЕУМА представља 2,5 милиона планинара, који су чланови појединих
националних федерација.
Следећи кораци
У Минхену делегати су изабрали петочлано председништво, чиме је сада формално завршено формирање ЕУМА.
Суштински део биће ангажовање на регистрацији удружења у Белгији, што ће бити урађено у јануару 2018. До
тада, поштанска адреса административне канцеларије и сајт ће биће направљен. Уз председника, председништво
чине заменик председника - Јан Блоудек,( Чешка планинарска асоцијација), као и потпредседници др. Ингрид
Хавек (Аустријска планинарска асоцијација), Хуан Хесус Ибањез Мартин (Шпански планинарски спортови и
пењачка федерација) и Бојан Ротовник (Планинарски савез Словеније). Роланд Штирле гледа у будућност: „Ја
сматрам избор за председника на Оснивачкој скупштини као велику личну захвалност. Захвалан сам за велику
подршку и ја сам посвећен и обавезан да говорим за наше заједничке циљеве.“
У радној групи која је израдила концепт нове асоцијације учествовао је представник Планинарског савеза Србије
председник Борис М.Мићић.
Oснивачке асоцијације ЕУМА
Albania (Albanian Mountaineering Federation), Austria (Austrian Alpine Club), Belgium (Climbing and Mountaineering
Belgium), Croatia (Croatian Mountaineering Association), Cyprus (Mountaineering and Climbing Federation of Cyprus),
Czech Republic (Czech Mountaineering Federation), France (Federation of French Alpine and Mountain Clubs), Macedonia (Macedonian Mountaineering Sport Federation), Germany (German Alpine Club), Greece (Hellenic Federation
of Mountaineering and Climbing), Italy (Italian Alpine Club), Liechtenstein (Liechtensteiner Alpine Club), Malta (Malta
Climbing Club), Montenegro (Mountaineering Association of Montenegro), Netherlands (Royal Dutch Mountaineering
and Climbing Club), Norway (Norwegian Climbing Federation), Poland (Polish Mountaineering Association), Romania
(Romanian Alpine Club), Serbia (Mountaineering Association of Serbia), Slovakia (Slovak Mountaineering Union), Slovenia (Alpine Association of Slovenia), Spain (Spanish Mountain Sports and Climbing Federation), United Kingdom (British
Mountaineering Council)
Извор: DAV / DEUTSCHER - DEUTSCHER ALPEN VEREIN
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МЕЂУНАРАОДНА ПРИЗНАЊА
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БОРИС М. МИЋИЋ ИЗАБРАН ЗА ПРЕДСЕДНИКА
ЕВРОПСКЕ ПЕШАЧКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ

И

зборну
конференцију
Европске
пешачке
асоцијације која је одржана у Брашову-Румунија
( 28.септ.-1.октобар 2017.) памтићемо по догађају којим
је одато признање председнику Планинарског савеза
Србије Борису Мићићу који је на изборној скупштини
једногласно изабран за Председника Европске
асоцијације гласовим делегата из целе Европе.
Избор Бориса Мићића је такође признање
Планинарском савезу Србије за вишегодишње
активности у развоју дисциплине пешачења, уређењу
пешачке инфраструктуре и популаризацији међу
грађанима.
Планинарски савез су поред Б. Мићића представљали
Драгослав Гогић, потпредседник, и Бранислав Божовић,
секретар.
Да потсетимо Планинарски савез био је домаћин
44.годишње конференције ЕРА у Вршцу 2013.године.
Од 2014. године Б.Мићић је био на функцији првог
асистента Председништва ЕРА.
Бранислав Божовић

П

ЗАМЕНА ЧЛАНСКИХ ПЛАНИНАРСКИХ
КЊИЖИЦА У ПС СРБИЈЕ

осле 70 година наше зелене планинарске књижице у које смо уз радост због успона стављали печате са
бројних врхова на које смо се пењали, одлазе у заслужену пензију. Као и све друго у новом електронском
добу и њих ће заменити савремене електронске картице. Закон о спорту обавезао је све спортске савезе
и клубове да уведу електронску евиденцију чланства са циљем квалитетнијег рада, планирања и праћења
активности у друштвеној сфери спорта. Чињеница је да су нам евиденције слаба страна у клубовима и да све
треба преуредити. Добра је одлука Управног одбора ПСС да се уведу ове промене за будућност.
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ПЕЊАЊЕ У ЛЕДУ

ТАКМИЧАРСКО ПЕЊАЊЕ У ЛЕДУ / ДРАЈ ТУЛИНГ
СЕЗОНА 2017. ГОДИНЕ

Н

акон прошлогодишњег успешног наступа такмичара
Планинарског савеза Србије у оквиру Словеначкохрватског отвореног првенства у пењању у леду,
наставили смо са развојем нове планинарско такмичарске
дисциплине у нашој земљи. У марту 2017. године Комисија за драј
тулинг и такмичарско пењање у леду и КЕС Армадило организовали
су промотивно драј тулинг такмичење у Овчар Бањи, чији је циљ
био приближавање нове такмичарске дисциплине савеза свим
заинтересованим. Након успешне организације овог промотивног
такмичења, колеге ментори из Словеније и Хрватске указали су нам
част и задовољство да се званично придружимо њиховом првенству
на тај начин што ће једно коло такмичења бити одржано у Србији, а
првенство ће носити назив “Отворено Словеначко-хрватско-српско
првенство у пењању у леду”.
Са припремама за одржавање такмичења започели смо већ
у јулу , на локалитету у Овчар Бањи, који је одабрао хрватски
репрезентативац у пењању у леду Марио Мусулин. Напоран рад
и ефикасна сарадња свих чланова организационог одбора, уз
огромну подршку домаћина из КЕС Армадило су нас за непуних
шест месеци довели до успешне организације такмичења, које је
4.11.2017. одржано у Овчар Бањи. На такмичењу је учествовао
укупно 21 такмичар, 16 у мушкој и 5 у женској конкуренцији. Ово је
било прво такмичење СХС првенства и био је то одличан увод за
све што следи.
Након једног викенда одмора , који смо искористили за припремне
тренинге, 18.11. одлазимо на такмичење у Бјеловар. У Бјеловару се
први пут пењемо на дрвене бандере које представљају симулацију
пењања у леду - ново и занимљиво искуство у квалификацијским
смеровима. За финале нас чека још једно изненађење - пењање
на вештачкој стени са хватовима који су специјално обликовани за
драј тулинг. Женски део тима се одлично снашао, Нина и Катарина
наступ су завршиле на изузетно захтевном техничком детаљу у
горњој половини смера. Већина наших мушких такмичара наступ
су завршили већ на самом почетку, на деликатном и дугом покрету
опружања у десно. Милан Макојевић је једини, након истрајне борбе,
успео да пређе детаљ, али је убрзо потом, изморен покушајима,
завршио свој наступ. Након завшреног такмичења одржан је
састанак тренера Лазе Радивојца са такмичарима. Закључено је
да је учење и усавршавање технике драј тулинга, уз незаобилазни
тренинг снаге и издржљивости, једини пут побољшања ефикасности
пењања, који директно утиче на успех у такмичењу.
Следеће суботе, 25.11. очекује нас такмичење у Загребу. Загреб нас
је прошле године немилосрдно дочекао са ниским температурама,
јаким ветром и повременом кишом и снегом. Ове године спремили
смо додатне слојеве одеће, али нас на изненађење свих дочекују
сунце и ведар дан. У квалификацијама, мушкарци и жене су пењали
по два смера, а један финални. Смерови су били занимљиви,
необични и нови, иако нам је тунел добро познати пењачки
полигон. Мушки финални смер протезао се преко плафона
тунела до излазног дела. Почетни део није био тежак, а већ након
неколико метара пењања такмичари су почели да се класификују
по успешности. Нашем најмлађем такмичару Петру Чичковићу
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недостајало је искуства за прелазак на балван - први елиминациони
детаљ... Било је право задовољство гледати Словенце Јанеза и
Јаку како маестрално, изводећи много фигура четворки и деветки,
долазе до врха смера. У женском финалном смеру постављач је
осмислио врло занимљиву и технички захтевну пречку, а затим
излазак на вертикални део до самог врха тунела. Катарина и Нина
поново завршавају наступ врло близу једна друге, са сличним
резултатом, али за нијансу бољим у корист Нине. Маја Шуштар
је елегантно, али са доста напора успела да достигне врх смера свака част!
Након завршеног претпоследњег кола у Загребу враћамо се својим
тренинзима и припремамо за највеће такмичења СХС Купа и прво
коло УИАА европског првенства у пењању у леду које ће се 2.12.
одржати у Домжалама у Словенији. У Домжалама нас очекује
стена која је иста као она коју смо целе прошле сезоне гледали
на такмичењима светског купа. Присутна је одређена трема код
свих такмичара, али смо сви били спремни да дамо све од себе.
Даске за забијање дереза су биле изузетно чврсте и то је оно што
је представљало проблем свим српским такмичарима. Најбоље су
се снашли Петар и Катарина, а то је последица тренинга у клупским
просторијама у Кикинди. Лаза Радивојац је направио полигон за
драј тулинг тренинге, а уложени напор се очекивано исплатио. У
квалификацијама су пењана два смера, повезано. Такмичари су
имали на располагању три минута за први смер, један минут за
пребацивање на друго уже, а потом пет минута за пењање другог
смера. Овакав начин пењања показао се одличним, с обзиром
да је први смер лакши и био је загревање за праву техничку
посластицу на другом смеру. Нажалост, сви српски такмичари су,
због неискуства, завршили свој наступ већ на самом почетку другог
смера, на деликатном хвату на ком је алатку требало закачити са
стране. Зато се нико од наших такмичара није пласирао у финале.
Током такмичења имали смо много времена да посматрамо, стручно
коментаришемо и учимо од најбољих европских и светских пењача.
Иако је свако искуство значајно, сложили смо се да се учешће на
овом такмичењеу издваја као највредније. Такмичење је било
организовано на врло високом нивоу. Све честитке Планинарском
савезу Словеније и општини Домжале на врхунском догађају.
Ове године планира се учешће најбољих спортиста из Србије на
неким такмичењима УИАА светског купа у пењању у леду.
Много је рада пред стручним штабом репрезентације, али ако
будемо јединствени као до сада, уз одговарајући тренажни
процес успећемо да напредујемо и остварујемо добре
резултате на такмичењима. Хвала свима који су учествовали
у вођству српског тима до најсјајнијег и најзначајнијег
резултата сезоне, а то је свакако тимско освајање првог
места на СХС Купу 2017. Србија је победник, честитке свима
и идемо даље у нове победе.

Катарина Мановски
Председница Комисије за пењање у леду ПСС

ПЕЊАЊЕSEKCIJA
У ЛЕДУ

СРБИЈА ДОМАЋИН ПРВОГ КОЛА ОТВОРЕНОГ СЛОВЕНАЧКОХРВАТСКО-СРПСКОГ КУПА У ПЕЊАЊУ У ЛЕДУ/DRY TOOLING
2017. У ОВЧАР БАЊИ

Н

акон придруживања Планинарског савеза
Србије у систем такмичења Словеначко –
хрватске лиге у ледном пењању и учешћа
првих такмичара из Србије , било је питање
шта даље. На крилима ентузијазма и подршке колега из
Словеније и Хрватске , као и нашег Савеза, одлучили
смо да не пропустимо прилику која нам се указала.

Промотивно такмичење у Србији у марту 2017.
године, у организацији Кес Армадилло и Комисије
за драј тулинг и такмичарско пењање у леду ПСС
нас је квалификовало да конкуришемо за једно коло
такмичења у Словеначко-хрватском Купу. Сви су били
вољни да помогну, тако да је у јулу стигао Марио
Мусулин , хрватски репрезентативац, постављач
смерова и национални судија. Неколико дана по
незапамћеним врућинама неуморно са нама обилази
цео реон Каблара. Одлука пада на окапину у подножју
Девојачке стене.

Цртају се скице за будуће смерове. Од тог тренутка,
оно што је било недостижан сан, постаје стварност.
Након што је Марио отишао, знали смо да имамо
такмичење. Следећих неколико месеци Марио , Јасна
Печјак - начелница Комисије за горске Шпорте ПЗС и
Бранко Иванек -главни судија, били су нам подршка
у свим недоумицама.. У оквиру ПСС формира се
Организациони одбор у саставу: Борис Мићић –
председник ПСС, Исо Планић - начелник, Катарина
Мановски –председница Комисије за драј тулинг,
Данијела Бабовић - члан Комисије и Петар Шундерићпредседник КЕС Армадилло .

Следећих неколико месеци добрим тимским радом,
уз помоћ Јеле Илић и Светлане Вељковић, једна по
једна ставка са списка задужења била је одрађена.
На крају, Бранислав Божовић - секретар ПСС решава
и последњу административну препреку и крећемо са
конкретним радовима. На сцену ступа Петар Шундерић
као главни уређивач смерова, што је био најделикатнији
део припреме такмичења. Екипа КЕС “Армадиљо”
свакодневно излази на терен и уређује локацију. Дан
пред такмичење стижу судије из Словеније Бранко
Иванек и Бреда Бибич. Цео дан су са нама , одрађујемо
заједно последње припреме , а све време нас бодре и
дају сугестије које су нам у том тренутку биле драгоцене.
Увече стижу расположени такмичари из Словеније и
Хрватске , као и неколико волонтера. Смештамо се у
планинарски дом Каблар. Освануо и тај 4.новембар.
Уследило је пријављивање такмичара у ресторану
„Дом“ и полазак у групама ка такмичарској локацији.
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ПЕЊАЊЕ У ЛЕДУ
Бреда Бибич – судија, на смеру врши последње
припреме , а такмичари се полако загревају. Након свих
формалности проглашавамо такмичење отвореним.
Крећу квалификације. Магла се полако разилази и
сунце обасјава цео терен. Сниматељи Урош и Бошко
Тимотијевић (Human Made) монтирају опрему , Ана
Стојановић већ вредно фотографише, а најтежи део
посла има осигуравалац Владан Љујић . Без одмора и
пажљиво осигуравајући већину такмичара, тог дана је
показао зашто је најбољи у Србији. То исто радила је
Марија Милосављевић, врхунска спортска пењачица,
тако да је женски део екипе био безбедан у њеним
рукама. Бранко Иванек - главни судија такмичења и
Петар Шундерић - вођа техничког тима решавају све у
ходу, тако да све тече по плану. Наша Пекара из Ужица
и компанија „Златиборац“ су обезбедили ужину за све,
а компанија „Вода Вода“ освежење.… водом.
Горска служба спасавања Србије, сем збрињавања
једне чворуге, на срећу није имала посла, Након краће
паузе креће финале за жене. Српске такмичарке
Катарина Мановски и Антонина Брдарић нису успеле
да савладају захтевни детаљ у плафону финалног
смера, а Словенка Маја Шуштар се срчано борила,
али није успела да заврши смер до краја. Ипак, сјајним
пењањем показала је присутнима сву атрактивност ове
дисциплине. Њен наступ био је увод у мушко финале и
прави драмски заплет који је следио.
И мушки део српске екипе, због још недовољног
искуства, завршава смер на детаљу уласка у јак превис.
Дебитант Едвин Непужлан из Словеније се борио и
показао изузетну снагу, али искуство у извођењу фигура
и за њега је било пресудно. Искусни Марко Петрунић
из Хрватске частио је све присутне атрактивним
пењањем и правом спортском борбом, али није успео
да испење смер до краја. Јака Храст , такође дебитант,
фантастично пење, али испада у детаљу при крају
смера. Публика је одушевљена , такмичари бодре
једни друге и осећа се невероватна енергија. На крају,
у смер улази Марио Мусулин фаворит Првог кола1
такмичења. Сигурно креће и после неколико покрета
испада - шок и хук неверице свих присутних!. Али то
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је спорт , Марио емотивно реагује и тада долазимо до
дела који је најлепши у овој причи.
Судија одобрава да Марио ревијално испење смер, сви
га бодре из свег гласа , али један покрет га је делио од
врха смера. Општа граја и смех, сунце залази и тиме
се такмичење завршава и то у минут како је планирано,
па полако крећемо према ресторану „Дом“. Судије
завршавају обраду резултата.
Припремамо се за доделу признања.Ту су дипломе,
медаље за прва три места, као и захвалнице.
Компанија „Шаљић мелеми“ је припремила поклоне
за првопласиране такмичаре, а од Планинарског
савеза Србије добили су пригодни материјал. Додела
признања у пријатном амбијенту ресторана „Дом“
наставља се свечаном вечером у ораганизацији КЕС
Армадиљо и покровитељством предузећа „Метал
Инжењеринг“ из Чачка. Након вечере група волонтера
и гостију одлази кућама, а остали одлазимо у оближњи
етно ресторан на прославу у организацији сјајне екипе
„Горштак“ и пријатеља из Ужица.
Славље се наставља до раних јутарњих сати уз
дегустацију локалних специјалитета и дружење. Ујутро
пратимо наше драге госте, јер је дуг пут пред њима.
Након тога, одржан је састанак са судијама Бранком и
Бибом и извршена кратка анализа такмичења. Остали
одлазе да доведу такмичарски полигон у првобитно
стање . На путу до Београда сабирамо утиске и
знамо да смо остварили још један сан. Почели смо
да развијамо спорт који волимо са људима који имају
исту визију - да спорт треба да спаја људе и руши све
границе. Хвала свима који су нас подржали и надамо
се да ће Словеначко-хрватско-српски Куп изнедрити
још много квалитетних спортиста.
Данијела Бабовић, Кес “Армадиљо”

СМАРАГДНО ОСТРВО

SEKCIJA

“Удишем мирис далеких видика.
Унаоколо.
Хоћу да наслутим шта је иза...”
Б. Вељковић

ИРСКА - СМАРАГДНО ОСТРВО
ПРЕМЕРЕНО КОРАЦИМА

У

организацији ПД “Железничар” из Београда, група
планинара кренула је у Ирску. Према годинама,
планинарском искуству и физичким могућностима била
је то неуједначена скупина од 54 планинара, али са
истим циљем - да корацима премере “смарагдно острво” - како
зову Ирску због зелене боје раскошне вегетације.
* * *
Ирска је острво ( 84.000 m ) у Северном Атлантику западно од
Велике Британије, од које је одвојено Северним пролазом, Ирским
морем и Пролазом Светогa Ђорђа. Острво је подељено на два дела.
Република Ирска заузима 85% острва, има 4 милиона становника,
главни град је Даблин; Северна Ирска са 1,7 милиона становника и
главним градом Белфастом припада Великој Британији.
Највиша температура у летњем периоду је око 33°C и време
није увек пријатно. Једина је земља у којој је национални симбол
музички инструмент - харфа. Иначе, Ирска је једна од три земље у
којима се највише пију пиво и чај.
* * *
У Ирску смо ушли бродом из Пембрука - луке у Енглеској, преко
Рослера- луке у Ирској. Пут дуг 7.000 km у трајању од 20 дана
прешли смо аутобусом.
Са много воље и уз добру организацију упознали смо Ирску у три
димензије: обишли смо острво дужином целог круга, попели се на
највише врхове , дакле - отишли у висину и најзад - упознали Ирце
и ушли у дубину њихове душе. Планинским уређеним стазама
препешачили смо укупно 80 километара и то за 24 сата - у број
километара нисмо урачунали шетње по градовима - била би то
цифра знатно већа!
* * *
Идемо редом: Ирску смо “начели” у луци Корк, чије име потиче
од мочварног тла реке Ли ( корк на ирском језику значи мочвара)
Познат је по уметности, боемском начину живота и џез-фествалу
у октобру сваке године. Град је изграђен на води, центар града је
на острву између два рукавца реке Ли. Данашње улице некада
су биле пловни канали, а од тога остали су мостови и живописна
пристаништа.
Град Коув налази се на острву у луци Корк, насипима је
повезан са осталим острвима. У викторијанској луци изграђени
су на стрмини читави низови кућа, које надвисује, као да их чува,
величанствена Катедрала Светог Коломана. Kao jeдна од највећих
светских природних лука, Коув је постао важна поморска база и
главна лука за трговачке бродове који су пловили у Америку.

Био је последња лука у којој се зауставио Титаник 1912. године,
а познат је по још једној трагедији 1915. године, када је немачка
подморница, недалеко одавде, потопила Луситанију, британски
трансатлантски брод, тада највећи и најбржи на свету, уз исту
такву Мауританију. То је уједно био повод уласка САД у Први
светски рат.
Трећи град у низу Кинсејл можда је и најлепши градић, познат
по шареним кућицама изграђеним на стрмини. Био је важна војна
и поморска база у 17. и 18. веку, а данас је познато пристаниште
јахти. Познат је по доброј храни, лепим ресторанима, пабовима и
винским подрумима.

Од Кинсејла смо кренули на прву пешачку туру - од Тврђаве
Чарлс, која се налази на три километра од града..Изграђена је
да заштити становништво од страних поморских снага. Од тврђаве
смо кренули стазом поред мора, којом шетају мештани. Управо смо
на најјужнијем делу Ирске...
Следећи град на нашем путу је Киларни са Националним
парком, коме припадају језера, мноштво расутих острва и Дворац
из 15, века. Из Киларнија смо кренули на успон на највиши врх
Ирске Караунтухил (1038 мнв) Кренуло је 27 учесника, а на врх
се попело 18 искуснијих.
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SEKCIJA
СМАРАГДНО
ОСТРВО
обилне кише погодују бујању растиња поред пута, па
смо се дословце провлачили кроз шумске “тунеле”

Стаза није била лака, киша је била упорна, али упорни
смо били и ми.... Међутим, негде на само пола сата до
врха морали смо да се вратимо, јер би нас ухватио мрак,
а сипар је клизав. Било је мудро одустати... Млађи део
екипе је био разочаран, а на стазу су кренули многи у
лошој опреми и слабије кондиције - све због јаке жеље
да се попну на врх.

За памћење је гостољубивост становништва. У то смо
се уверили када смо се нашли у малој невољи. Наш
аутобус је био превелик за ове ирске путеве, који су
грађени као да никада нико неће наићи из супротног
смера, а оволики аутобус као наш - никада! Поред тога,
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У подножју Караунтухила аутобус је морао да уђе
у двориште једне лепе виле и да остане ту док се
планинари не врате са успона. Наши домаћини нису
показали ни трунку негодовања, напротив - помагали
су возачима да окрену аутобус да се не би возили “у
рикверц” све до главног пута.

Захваљујући нашим новим пријатељима, који су
нам свесрдно помогли, све се добро завршило., а
захваљујући спретности возача Станка и Жељка
прошли смо неким путевима којима би бициклиста
размислио да ли да крене...

СМАРАГДНО ОСТРВО
Следећа планина на коју смо желели да се попнемо је
Сент Петрик, ирска света планина на коју се Ирци пењу и
боси, чак и мала деца... Овај успон је био по вољи млађој
екипи одличне физичке припремљености, која је могла
да прати оштар темпо, а таквих је било 14 учесника. И
попеше се за сат и по, за толико и сиђоше...Врх није много
висок (750 мнв), али успон је непрекидан и то под јаким
углом, а терен препун камења које се котрља...

Било је и шетњи за уживање. Сада смо на најјужнијем
делу Ирске. Пролазили смо непрегледним пољима ражи.
На најзападнијем делу Ирске шетали смо са стадима
оваца обојеним у све дугине боје, а чувају се саме!
Били смо поред светионика на месту поред кога је прошао
Титаник последњи пут угледавши Европу на свом путу у
дубине Океана.

Стазама дива пешачили смо по саћастим стенама,
седели на ивици познатих клифова Мохер, које таласи
упорно покушавају да одломе. Пешачили смо кроз поља
вреса, обишли и светски познату стазу Дарк хеџ, кажу -

најфотогеничнији предео Ирске, који су филмски режисери
небројено пута користили за сценографију После ових
дивних предела обишли смо Белфаст и Даблин - два
потпуно различита града, али и са различитим Ирцима...
Белфаст је свакако другачији од свих осталих градова,
можда је најмање “ирски”...

Даблин - леп, старомодан и модеран у исто време...
Мирно се сместио. са обе стране реке и - чека...Чека да га
поново посетите, прошетате мостовима, старим и новим
улицама, попијете пиво бар у неколико пабова- а свако
је добро...и схватите да је ово град у који треба поново
доћи.Са Даблином смо и затворили круг нашег путовања
по Ирској. Настављамо до луке Рослер, па на брод за
Пембрук и даље до Довера. До луке Кале у Француској
ћемо преко Ламанша и ту је завршен наш највећи део
програма.
Нисмо били само у Ирској. Према програму посетили смо
Регензбург и Келн у Немачкој, Бриж у Белгији и наравно незаобилазни Лондон...
У Бриж смо стигли мало уморни, али умор нестаје када
видите да сте стигли у најлепши град који сте видели.
У овај град из бајке ћете сигурно поново доћи. Програм
смо завршили у Келну и закључили да је штета што је
Немачка, а није нам далеко, тако ретко у програмима
наших путовања.
Захваљујемо Радмилу Марићу, водичу ПД “Железничар”,
који нам је помогао у доста сложеној процедури вађења
визе, израдио прецизну сатницу обиласка свих места
наведених у програму, као и вештим возачима Станку и
Жељку.
Тања Ивановић

ПЛАНИНАРИ СТВАРАОЦИ

СВЕ НАГРАДЕ ДРАГОСЛАВА ГОГИЋА

Б

ило је задовољство наћи се у сали чувеног
крушевачког позоришта у петак 8. децембра и
притом бити планинар.
У препуној дворани, у којој су се окупили грађани
Крушевца и планинари ПК „Јастребац“, остварена је
чудесна хармонија уметничког чина између публике и
аутора документарног филма ”Дамаванд – господар
персијског срца” Драгослава Гогића, који нас је окупио
те вечери у Крушевцу.
Међу посетиоцима биле су и госпођа Весна Лазаревић,
заменица градоначелника и Јасмина Палуровић,
председница Скупштине града. Програм је водио
Слободан Радичевић, уредник информативног
програма РТВ Крушевац, који је надахнуто говорио о
аутору као новинару и филмском ствараоцу и једном
од носилаца вредности града Крушевца. Програм је
обогатио музичким прилогом гудачки трио професорица
Музичке школе “Стеван Христић”.
Поздраве публици упутио је Борис М. Мићић,
председник Планинарског савеза Србије са
подсећањем да је Драгослав Гогић потпредседник
ПСС и члан Планинарског клуба “Јастребац”- до сада
снимио 80 филмова, од којих 22 филма са темом о
планинама. Нагласио је да се Драгослав Гогић може
сврстати у ред са некадашњим познатим ствараоцима
филмова о природи и планинама Станком Алексићем,
Батом Седлачеком (пре Другог светског рата) а затим
Миланом Ковачевићем, некадашњим аутором чувене
ТВ серије “Караван”.
Гледаоци у сали понашали су се у складу са тарофом,
што на Фарси језику у Ирану значи вековни обичај
културног понашања.
Вест о овом догађају завршићу последњом реченицом
из филма “Дамаванд”, којом аутор поручује гледаоцима:
….”Наставите да ходате…”
“Прегаоцу Бог даје махове” - каже Његош и потврђује
труд који храбро улаже Драгослав Гогић, подижући
грађевину свог успеха. Редом се нижу бројне вредне
награде.
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Документарни филм “Дамаванд - господар персијског
срца” аутора Драгослава Гогића, за непуна три месеца
освојио је три награде на фестивалима у Србији и
Босни и Херцеговини, најпре у Крешеву (БИХ) на 5.
Фестивалу активности у природи „3.ФОК“ (29.7.2017.)
где је учествовао у конкуренцији око 400 филмова у
неколико категорија. Филм “Дамаванд” освојио је прву
награду у категорији кратких филмова и Гранд при
целокупног фестивала. Као једно од признања јесте
позив организатора да аутор овог филма следеће
године буде председник жирија овог престижног
фестивала, који је ове године окупио ауторе из 12
земаља Европе. „На тему различитости“, који је био
мото 8. фестивала филмова земаља подунавског
региона „ПРО ФЕСТ“ у Бачкој Паланци (10.9.2017.),
остварење “Дамаванд” добило је другу награду
фестивала. На конкус је пристигло 280 остварења, а у
званичној ужој конкуренцији за три награде такмичило
се 18 пројеката из 6 земаља Европе. Следећа награда
стиже из Београда, са 22. престижног интернационалног
фестивала репортаже ИНТЕРФЕР (8.10.2017.) Специјална повеља за најбољи путопис фестивала.

ПЛАНИНАРИSEKCIJA
СТВАРАОЦИ
У конкуренцији је било преко 500 остварења са свих
континената.
Документарни филм “Дамаванд - господар персијског
срца” сниман је седам дана у Ирану приликом успона
на највиши вулкан Азије и кров ове државе Дамаванд,
који досеже 5671 метар висине. Музика је рађена
тридесет дана, а монтажа два месеца у крушевачком
студију Радио - телевизије Србије. Премијерно је
емитован 8.3.2017. и неколико пута је репризиран на
програмима Радио телевизије Србије.
Режију, сценарио и камеру потписује Драгослав Гогић,
монтажу Ивана Нецков Грубишић. а електронско
графичку обраду Владан Николић.

4 000 метара.
Следећи пројекат Драгослава Гогића је о Европским
пешачким путевима и раду изборне скупштине
Европске пешачке асоцијације која је одржана у

Брашову- Румунија септембра 2017. Филм се ради
у продукцији Планинарског савеза Србије и Радио телевизије Србије.
Бранислав Божовић
Подсећање: Планинарски гласник је у броју 89. Објавио
репортажу Драгослава Гогића о високогорском
успону на врх Дамаванд.

Инспирацију за сценарио аутор је нашао у
стиховима иранског песника Омара Хајама.Према
зороастријанцима Дамаванд је дом Сахеб-е-Дилана,
што у преводу значи „господара персијског срца“.
Драгослав Гогић се новинарством бави 26 година,
специјализовао је новинарску репортажу у енглеској
телевизији BBC, а планинар је пуне четири деценије.
Аутор је око 80 филмских пројеката и 22 документарна
филма са различитих планина света, од Стеновитих
планина у Америци до Тибета на Хималајима. за
планинарске филмове награђен је 18 пута а носилац
је и престижних награда - Видовданске и Светосавске
повеље. Филм “Извори Јерме у Алхамбри” проглашен је
за најбољи ауторски филм 2012. године. Том приликом
уручена је аутору златна медаља “Никола Тесла”, а
пројекту “Од Алхамбре до Девојачког бунара”, који је
сниман у Вршцу, златна медаља “Милешевски Бели
анђео”. Попео се на више од 30 врхова преко
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ВУЛКАН
SEKCIJAИЗНАД ТРЕШЊИНОГ ЦВЕТА

НА ИЗВОРУ СВЕТЛОСТИ
ФУЏИ (3776 m) 2017

С

трах ме је од ноћи у планини...беспомоћан сам
и узалуд све, па и светлост лампи и фењера
на главама планинара у оноликој тмини.
Ноћи су на планини страшније, а дани лепши
и обасјанији него у подножју, у градовима. Планина
је ближа небу, па успоном на врхове ноћу дубље
залазимо у таму, а дању смо ближи сунцу. У граду
ноћи се не бојим...колико сам их само бесаних провео
на књижевним вечерима, у бифеима позоришта, у
омиљеном друштву глумаца и редитеља...Осам година
прошло је од како сам посрнуо и изгубио свест у дубокој
тмини на врху Ртањ - планине. Тама ме је прогутала.
Све што сам тада желео јесте да сунце огреје, да
повратим снагу. Уместо тога, повраћао сам и пао. Још
ћемо дуго чекати на прву светлост. Пожурили смо тада
ка врху Шиљак. Никада дуже нисам чекао на било шта,
као да већ једном престане та јулска ноћ и да сунчеви
зраци обасјају Ртањ, да ме тргну из полусвесног стања
и врате ми снагу. „Никада више нећу отићи на неки
ноћни успон“ - зацртао сам себи на Ртњу...Седам година
после овог непријатног искуства и једва сачуване живе
главе, обрео сам се подно Елбруса.
Завршни успон морао се одвијати један сат по потпуном
мраку до првог одблеска. Један сат нисам знао за себе.
Посртао сам, а онда сам, са првом светлошћу, почео да
смело и разиграно корачам, као да нисам у подручју
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где нема довољно кисеoника и да плешем по вечитом
снегу испод највишег врха Европе и Русије... У ове
мисли утонуо сам на „петој станици“ стазе Фуџиномија,
на 2400 метара надморске висине на планини Фуџи
у Јапану, у тренутку када ноћ прекрива моћни Фуџи и
бескрајни Тихи океан, а киша почиње да лије пуном
снагом. До изласка сунца преостаје девет сати. Управо
толико ћемо се пењати до највишег врха Јапана...
Стегоноша сам града Ниша у Земљи излазећег сунца.
Ма шта се друго дешавало, знам да ће се једно сигурно
одиграти – попећемо се на Фуџи, а ја ћу крај вулканског
кратера развити заставу вољеног града!

SEKCIJA
ВУЛКАН ИЗНАД ТРЕШЊИНОГ
ЦВЕТА
Фуџи је један од симбола Јапана. За припаднике
шинтоистичке и будистичке религије, Фуџи је света
планина. једно од најупечатљивијих места на читавој
нашој планети. Планина је то која поседује само једну
димензију – висину! Неких двадесетак километара од
обале Тихог океана, на острву Хоншу, највећем од свих
јапанских острва, Фуџи се не простире никуда, а уздиже
се право ка небу. Не постоји гребен планине Фуџи, ова
планина није повезана ни са једном другом планином.
Фуџи је посебан, одудара од свега осталог у Јапану,
можда и на целом свету. Својом једином димензијом
постаје толико различит од осталих планина широм
света, да се чини да је Фуџи једна дивовска скулптура,
а не планина. Фуџи се уздиже и уздиже, као да је
бесконачно висок, знатно виши од својих 3776 метара.
Фуџи је планина oблика савршене купе. Извајана је од
вулканског блата и вулканског камења, потпуно сиве
боје у вишим деловима, огољеним изнад појаса шума.
Последњи пут је, из кратера на врху Фуџија, вулканска
лава куљала пре више од триста година.

се са највећим дивљењем, посматра излазак сунца на обе капије Азије! Ипак, Фуџи је знатно источније од
Кавказа и зато је света јапанска планина тик на извору
светлости.
Ако имамо срећу са временом и видљивошћу, уверавају
нас, видећемо како сунце израња из Тихог океана, како
се у огромној води ствара ватрена лопта и како се у
једном тренутку светлошћу, јачом од било које раније
доживљене и виђене, обасја свака тачка унаоколо, где
океан гори, а гори и хоризонт...
Зоран Павловић Паћа поново је окупио изузетну
дружину за пут у овај део света. Покушаћемо да што
више сазнамо о Јапану и наравно - да се попнемо тамо
одакле ћемо посматрати тај искок сунца изнад воде
у тренутку када ће цео свет бити обасјан светлошћу
новога дана. Рађање дана на Фуџију – тренутак када
се јапански бог таме Цукујоми повлачи и своје место
уступа својој сестри Аматерасу, богињи сунца, је
најлепши тренутак боравка на Фуџију. Како Фуџи
нема своје пространство, већ само висину, када се
већ достигне врх Кенгемине, остаје само тама коју
Сваког лета преко триста хиљада шинтоиста, будиста надвладава светлост, остаје небо и остаје океан.
и планинара из целог света походи свету јапанску
планину. Сам успон на Фуџи није претерано захтеван,
али достизање врха Кенгемине, како се назива највиша
тачка Фуџија и Јапана, много је више од обичног
планинарења. Доћи на врх Фуџија је постављање
последњег, најважнијег и најлепшег каменчића у
савршени мозаик боравка у Јапану и упознавања
са историјом, традицијом, културом и савременим
достигнућима ове, једне од најнапреднијих светских
цивилизација.
Успутна станица ка Фуџију била је Елбрус. И ма колико,
годину дана раније, био разочаран због отказивања
јапанске експедиције, послушао сам Зорана Павловића
Паћу, примирио се и дочекао да у периоду од четрнаест
месеци касније поносито станем на оба врха са којих
15
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И, као што се све у Јапану налази у савршеном складу
традиционалног и модерног, људског и технолошког,
где је све брижљиво испланирано и организовано са
јапанским гостопримством и савршеном мирноћом и
толеранцијом која је свуда око нас, тако је све савршено
припремљено и организовано за успон на Фуџи - oд
уређених, сигурних и обележених стаза до мноштва
планинарских домова и станица на свакој од њих...
Због облика купе, пресликаног из уџбеника геометрије,
на Фуџи се може пењати са све четири стране света.
Најпопуларнија стаза је северна, звана Јошида и њоме
се ка врху Фуџија упути половина од свих ходочасника
и планинара који током године дођу на Фуџи.
Паћа је одредио да се пењемо јужном страном Фуџија,
стазом Фуџиномија, која је по популарности друга иза
Јошиде. Такорећи, све стазе на Фуџију су истог облика,
са истом висинском разликом и тежином успона, јер
Фуџи је савршена купа. Једина мала разлика је у томе
што на Јошиди постоји један смер за успон, а други за
силазак и те две стазе се, као траке на аутопуту, налазе
једна близу друге. На нашој Фуџиномији истом стазом
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се и пење и спушта и зато је Фуџиномија прилично
широка стаза, како би се планинари и верници
несметано и безбедно кретали.
Пењање на Фуџи има традицију од близу 1400 година.
Сам Фуџи је својеврстан шинтоистички храм на
отвореном, али на планини постоји неколико храмова
са карактеристичним капијама – „торијима“, кроз које
планинари пролазе и на тај начин симболично улазе у
храмове. Чак се и крај самог вулканског кратера, тик до
врха Кенгемине, налази посебан храм.
Јапанци су се пењали на Фуџи у свим епохама свог
историјског развоја и ништа није могло да утиче да
тај култ избледи. За време „златних векова“ јапанске
историје и културе, Нара (710-794 године) и Хејан
периода (794-1185 године), у којима се јапански народ
описменио и створио књижевност, обавеза Јапанаца
била је да се макар једном у животу попну на Фуџи. Тако
се наставило и у доба феудализма, почев од Камакура
периода (1185.године), све до Едо периода (1600-1868.
године) и Меиџи реформе (1868.године). И у време
најтежих унутрашњих немира, грађанских ратова,
Јапанци су одлазили на Фуџи, јер је ова планина била
место духовног мира и толеранције.
Странцима и женама дозвољен је приступ Фуџију тек
1872.године и временом је света јапанска планина
постала одредиште популарније од Хималаја, Алпа,
Анда, Килиманџара...
Има и оних који кажу да се сваки Јапанац једном
у животу мора попети на Фуџи, да му је то просто
морална обавеза, али ако се попне други пут, онда већ
не зна шта ће са вишком времена и на таквог човека се
мора обратити пажња. Током нашег боравка у Јапану
нисмо стекли такав утисак код Јапанаца, можда зато
што се и наш вођа експедиције Зоран Павловић Паћа
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ево, по други пут упутио на Фуџи.
Када пођу на Фуџи, Јапанци понесу и један мали
камен, који симболизује њихове малобројне грехове.
По шинтоистичком веровању, богиња планине Фуџи
је Сенген сама, којој се крај вулкана, на врху Фуџија,
остави овај камен да га она здроби и на тај начин
поништи и опрости грехе људи. Зато планинари и
верници са Фуџија силазе очишћени од грехова и
потпуно смирени.
* * *
На Фуџи се може пењати и дању и ноћу. Страни
планинари радије бирају ноћни успон, да би лагано и
на време изашли на Кенгемине, таман да посматрају
чудесни излазак сунца.
Била је то и наша намера. Једино што је могло да
поремети ову замисао су евентуална киша и облачно
време. Тако се и ова представа на позорници, посутој
вулканском прашином и одиграла. Са нашим првим
корацима од „пете станице“, почела је киша... Како смо
пред зору достигли врх Фуџија, тако је киша престала и
није падала данима после тога.
На сваких сто педесет до двеста метара надморске
висине налази се планинарски дом. Јапанци их зову
“станице”. У односу на европске домове све делује
много скромније, једноставније, неудобније. Такви су и
јапански станови и куће у поређењу са европским.
У Паћиној дружини су искусни и проверени планинари
и остварени људи, пре свега. Из Србије нам долазе и
Сеад и Беба Муминовић. Они ће на Фуџију прославити
двадесет пет година брака и први дан Курбан Бајрама.
Сеад је наш стари пријатељ са бројних високогорских
акција и експедиција. Из Црне Горе ту су и две светске
путнице и планинарке са свих континената - Зехра
Балић и Ивона Јочић. Из Македоније, са планине

Солунска глава, са нама је Љупчо Горгиев. Наша
експедиција имала је и придруженог члана, Јелену
Младеновић, Нишлијку која живи и ради у Јапану.
Јелена је због својих обавеза на Фуџи ишла два дана
пре нас и са планинарима из Јапана и Русије попела се
на Кенгамине по идеалном времену.
Током двонедељног боравка у Јапану, који је претходио
успону на Фуџи, време је било прилично тешко,
влажност ваздуха огромна, али киша никако да падне.
Ветар је дувао из правца Тихог океана ка копну и
доносио сву влагу са собом. Киша, она тропска,
снажна, обилна, дуготрајна као да је чекала да наша
дружина крене на планинарску стазу и да постане наш
пратилац.
Ајкуле, кажу ихтиолози, пливају свој живот. Оне се
непрестано крећу, чак и када спавају. Када ајкула
престане да плива, већ је угинула. Стално мислим о
овоме, јер се бојим да будем у планини ноћу - памтим
Ртањ! Док се крећем – добро ми је. Зато на свакој
станици, па и оној најкраћој, прети ми успављивање и
скоро све на мени отежа - и ранац, и лампа на челу, и
очни капци, и руке и ноге...све осим мисли.... Освежава
ме Паћа својим упадицама и помисао какво благо
носим са собом - у мом ранцу је свечана застава града
Ниша! Мени, службенику Градске управе, уручена
је у Градској кући, са задатком да буде истакнута на
врх Фуџија. Пребирам по сећањима...ех, да сам имао
ову заставу пре осам година на Ртњу...никада не бих
“навукао” страх од ноћног планинарења!
До вулкана и врха може се и знатно брже од нашег
експедиционог хода. Наша брзина је као на Елбрусу.
Добро познат ритам: један корак - мислимо о следећем
кораку, следећи корак - мислимо о наредном... Али,
ако бисмо пожурили на врх, изашли бисмо знатно
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пре раздањивања, а овако мокри од кише би стајали
изложени јаком ветру и хладноћи. Зато ћемо успорити.
Боље је и успавати се него се смрзавати. Бар док има
ко да те пробуди. Људи или мисли...Памтим скоро
сваки детаљ на стази, а ничега се не сећам од одмора
и из домова. Можда сам се заиста успављивао...
Упркос језивој киши, задивљујуће је било видети много
лампи како се пробијају кроз таму Фуџија. Планинара
је овде много и дању, и ноћу, и по сувом времену, и
по киши, олуји. Фуџи привлачи. Фуџи осећамо, .његову
снагу...исконску...Још са пете станице, док није пао
мрак, највиши део купе нисмо видели због облака који
су се ниско спустили и донели кишу. А сада, по мрклом
мраку, осећамо да се Фуџи издиже још много изнад нас,
да смо ми тако немоћни пред тим оријашким чудом
које је природа извајала! Безуспешни су покушаји да
се светлошћу лампи докучи колико то много Фуџи иде
ка небу. Али, у тој тмини постоји нешто што вреба и
што нас позива да прилазимо све ближе и ближе, све
више и више. То су изазов и спознаја - изазов да се и
по оваквом времену попнемо на врх и спознаја моћи и
доминације Фуџија, због којих је и постао света планина
у Јапану.
Стазе на Фуџију прилагођене су у свако доба дана и
планинарима из целог света. Путокази и информације
су двојезичне. Свака кривина означена је стрелицом,
а стаза је целом дужином ограђена и на тај начин је
одвојен део, безбедан за кретање, од оног где постоји
опасност од обрушавања вулканског камења. Ознаке
су чак и флуоресцентне, јер се већина планинара на
Фуџи пење ноћу.
На нешто више од 3000 метара, у планинарском
дому остају наше три даме. За њих је планинарење
на киши изузетно непријатно. Временска прогноза
говори да ће ујутру киша престати, оне ће остати да
се одморе и просуше, како би потом лакше изашле на
врх. Четворица мушкараца настављају даље. Онолика
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киша, зачудо, не ствара много блата на стази, изгледа
да је ова вулканска земља посебна.
Наш последњи дужи одмор био је у „деветој станици“,
у планинарском дому на 3500 м надморске висине.
До врха је одавде потребно сат и по лаганог хода,
до раздањивања око два и по сата, а до евентуалног
изласка сунца још додатни сат. Нема друге, него
застати, одморити се и угрејати се. То смо учинили уз
егзотични топли напитак – супу од морске траве.
Киша, наравно, не престаје...време је за завршницу.
Мркли је мрак, на тренутке испресецан лампама, али
путокази кажу да смо близу врха. Серпентине су све
краће. Купа Фуџија полако се сужава.
ТОРИ! – „КАПИЈА ХРАМА“! Паћа нам жели

добродошлицу на врх! Нека светлост је горе – долази
из храма и планинарског склоништа!
Паћа нам каже да смо поред кратера, али се ништа не
види. На ово место смо дошли можда десетак минута
брже него што је требало. Одлазимо у планинарско
склониште. Испуњено је планинарима, а нови само
пристижу. Тек сада видимо сву ту разноликост.
Светлост почиње да се пробија. Раздањује се.
Излазимо из склоништа и имам шта видети – киша не
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која је за један народ, далек, нама мало познат, а један
од најмоћнијих на свету - срж њихове вере, традиције
и постојања. Планинари из Јапана задивљени су и
захвални што нас виде на њиховом светом месту.
Коначно је рођен нови дан и белина је потпуна. Не
смета недостатак сунца. Ми смо на Фуџију, симболу
Јапана и целог света. Гледамо около. Планинари са
свих страна пристижу. Још пажљивије посматрамо
њихове заставе – има их из целога света!
Паћа остаје на врху, Љупчо, Сеад и ја се спуштамо.
Ускоро сусрећемо Зехру и Ивону и бодримо их да је
до врха остало још петнаестак минута. Дању је све
лакше за оријентацију. Можемо видети оно што смо
осећали све време – моћ Фуџија. Купа - бескрајно
високих страница. Далеко испод је шума. Далеко изнад
је вулкан Фуџија и...вечност...
Како смо пре само неколико сати били мокри, сада
се тога и не сећамо. Беба је одустала од успона, али
зато сви заједно славимо двадесет пет година брачне
заједнице! Славимо живот, славимо оптимизам!
* * *
Са поносом сам вратио свечану заставу града Ниша
са вулканском прашином на њој. Тек ћемо је носити
широм света. Обећали смо приликом враћања заставе.
Две недеље, које је Паћина дружина провела заједно,
створиле су осећај да једни другима можемо бити
ослонац, да смо део света и задовољство што смо
уписали своја имена међу милионе других, који су се
пре нас попели на Фуџи.
А ја сам коначно победио страх од боравка у планини
ноћу...јер спремам се и за више, и за даље...за
шта можемо видети. Показујемо у правцу Токија, у Килиманџаро, Аконкагву...за врхове света...и за врхове
правцу Кјотоа и у правцу Тихог океана. Фуџи се по у дубини своје душе.
чистом времену може видети из Токија, исто тако и
садашња јапанска престоница са врха Кенгемине.
Мирослав Докман
Сада, међутим, једва да видимо мало даље од кратера.
Не смета нам то. Срећни смо што смо део једне приче,

пада! Испред нас је кратер, огроман у пречнику, али не
толико дубок као што смо замишљали. На истоку се
раздањује. Тамна ноћ посустаје, црна боја се разлива
и своје место уступа у почетку стидљивим нијансама
беле, потом све снажнијем одсјају. Облачно је и овога
пута нећемо видети изгрев изнад Тихог океана. Али и
ова светлост је импресивна. Као да смо сањали тмину
и кишу.. Радосни и срећни, заборављамо и на хладноћу
ране зоре и јуримо ка врху Кенгемине... Од склоништа
до врха стиже се за десетак минута, а сам врх је неких
двадесетак метара виши од кратера.
Развијамо заставе. Из ранца вадим неокаљану и суву
свечану заставу Ниша. На врху, изнад кратера, на
заставу се, приликом фотографисања лепи вулканска
прашина. Изгледа да ћу заставу Ниша вратити у свој
град са аутентичним детаљима на њој.
Са лакоћом се оријентишемо, иако због облака мало
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СПЕЛЕОЛОШКА ЕКСПЕДИЦИЈА ‘‘АЛАЈ 2017’’

К

аравани на Путу свиле, јурте, косооки коњаници
и непрегледна стада коња и оваца слике су
Киргистана, државе на Средњем истоку. У нешто
скоријем добу подсећа на још један “стан” међу
другим ‘’становима - републикама’’ бившег СССР-а.
Киргистан је познат међу планинарима као држава из
које крећу походи на Пик “Победа” и Пик “Лењин”. За
спелеологе Киргистан представља ‘’белу мапу’’, јер је
највећи део планинског пространства Тјен Шана, који
покрива више од 80% површине , још увек недовољно
истражен. Имајући у виду да се у суседном Узбекистану
налази ‘’Тамна звезда’’ (’’Dark Star’’) јама са геолошким
потенцијалом да процесом истраживања постане и
најдубља на свету, не чуди чињеница да се све већи
број експедиција из Западне Европе упућује у овај део
Азије.

Комисија за спелеологију ПСС организовала је
у сарадњи са Пећинарским друштвом Бугарске
и Фондом за заштиту и истраживање пећина у
Киргистану Експедицију “Алај 2017” са циљем да
испита спелеолошки недовољно истражене гипсане
површи и терене термо-минералног карста. Тим, у
коме су осим спелеолога ових трију држава били и
учесници из Румуније и САД-а, боравио је и радио
на југу Киргистана у области Алај у периоду од 12.
септембра до 2.октобра 2017. године.
Скуп учесника експедиције и први сусрет са историјом
и културом ове државе остварен је у Бишкеку. Главни
град Киргистана одаје утисак осмишљеног престоног
града широких булевара и управних зграда у стилу соцреализма, пространих паркова и измешаних скулптура
совјетских бораца, киргијских канова и митског хероја
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Манаса. Град је модернизован и тек на периферијама
источњачки базари подсећају да сте у Средњој Азији.
Из престонице смо теренским возилом и комбијем
кренули ка Ошу, прелазећи преко Киргијског венца
јединим путем који спаја север и југ земље. На готово
3500 мнв застали смо пред тунелом јер, по неписаном
правилу, стада оваца увек имају предност, а било их
је више стотина. Даље, низ Ферганску долину насеља
су ретка, ту су углавном подигнуте сезонске јурте,
чији житељи продају пролазницима своје домаће
производе , па смо имали прилику да пробамо ‘’курут’’
(дехидрирано кисело млеко у куглицама) и ‘’кумиз’’
(ферментисано кобиље млеко’’).
Језеро Токтогул, највећа вештачка водена акумулација
у Киргистану, било је наша прва станица. Провели
смо ноћ у скромним ‘’дачама’’ са другим излетницима
и на заједничкој трпези осетили заоставштину навика
радничке класе из ранијих времена.

Џалпак Таш, сува, травната висораван распрострта
источно од Оша, било је прво радно место наше
експедиције. Пролазећи последњим селима звучних
имена Бостон и Карл Маркс, Киргистан нам је све више
личио на земљу са почетка приче.
Улогорили смо се на 2400 мнв у близини једног од ретких
извора пијаће воде. Већ сутрадан, рекогносцирањем
терена одређен је правац пружања више километара
дугачког раседа и откривена два јамска отвора.
Област лежи на младим слојевима гипса, који се брже
раствара од кречњака, па је било великих очекивања
у подземљу. Техничко опремање јаме у гипсу био је
прави изазов. Стена је кртија и оштрија од кречњака,
на појединим местима љуспасте структуре - ваљало
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је свако сидриште удвостручити и то болтовима већег
промера. Толеранција на процену носивости стене и
праваца кретања инсталације која постоји у домаћој
пракси, овде није била допустива, па је такав нови
приступ опремању у оваквим специфичним условима
свакако било корисно искуство. Досегли смо дно
јамског канала и ушли у хидролошки активан ниво. По
азимуту одговарао је раседу, али се већ после неколико
стотина метара сузио до ширине непроходне човеку.

пећинских отвора, па је одлучено да се преместимо на
други терен који је нудио нешто конкретније.
Кренули смо пут Абшир Ате, остајући један дан у Ошу
да се окрепимо и обновимо залихе. Други град по
величини у држави много више одише оријенталним
духом, занатским четвртима и задимњеним
гостионицама, у којима се служе ‘’самсе’’ и овчији
‘’шашлици’’. Над градом се уздиже Сулејманова гора,
а дуж њега булевар у спомен на Курманџан Датку,
киргијску Јованку Орленку.
Недалеко од водопада Абшир Ата смештамо се крај
реке код човека по имену Турат, који издаје своје имање
са кухињом и летњиковцима. Каже да је просечна плата
учитеља око 80 долара и да од нечега мора додатно
да зарађује. Абшир Ата је свето место локалних
муслимана. Према пећини, у којој се подвизавао један
од њихових мистика, налази се водопад који избија
из пећинског отвора на литици, уздигнут двадесетак
метара од дна кањона. Уз труд и преговоре добили смо
дозволу и хоџе и хазјајина да се пењемо уз водопад,
под којим локални муслимани долазе да се благослове
овом светом водом. У спелеологији ретко користимо
техничко пењање, али је овде било нужно, јер је
било немогуће приступити отвору са врха кањона.
Напредовање бушењем сидришта на сваких пола
метра и пењање узело је готово два дана и измамило
доста радозналих погледа ходочасника, којима је то
што радимо деловало или сулудо, или пак херојски.
Пењачки двојац се смењивао, па је било и времена да
се претраже литице дуж кањона, а у тренуцима одмора
са локалним бакицама испија зелени чај. Нажалост,
испоставило се да је ниво водопада на излазном
отвору превисок за улазак, а вода прејака за роњење.
Ништа није било боље ни са другим отвором који смо

За више километара дуг пећински систем по ранијим
очекивањима, поранили смо за једну “дужу геолошку
епоху”. Да и поред карте и ЏПС-а ‘’сељака треба
питати’’, пословица је која важи и овде. До пећине
Кара Ункур одвела нас је сеоска продавачица, која је
затворила свој дућан са нешто мало робе у напуштеном
вагону, верујући нам да смо се својски намучили да је
нађемо.
Пећина није била лепотица међу пећинама, још је била
гробница неког несрећника чије смо кости, разбацене
дуж пећине, покупили и изнели на површину. Били смо
на правом одредишту за рад спелеобиолога из тима.
Откривена је врста инсекта која до сада није била
евидентирана на тлу Киргистана. Пространство платоа
захтевало је више дана рада на површини у откривању
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циљали нешто даље.
Као последње место на експедицији означена је област
Туја Мујун, па смо већ сутрадан били крај кањона
Данги, очекујући више успеха. По доласку на терен,
са нестрпљењем, исте вечери обишли смо највиши
хоризонт напуштеног рудника барита из Стаљинове
ере. И док се један део екипе бавио природном
јамом дубине нешто већом од 250 м која повезује
више нивоа овог рудника, други део екипе био је на
његовом најнижем дренажном нивоу постављајући
мреже за слепе мишеве. Те ноћи улов је био добар,
свим примерцима узоркована је крв, измерени су
и класификовани. Наредног дана запутили смо се
кањоном Данги ка пећини Сјурприз. Високо на његовим
литицама, у неприступачним отворима, гнезде се
‘’беркути’’. У околини језера Исик кул на обронцима Тјен
Шана, ова врста орлова још увек се користи за лов, како
вели традиција - чак и на вукове. Пролазак кањоном
био је сам по себи изазован. Утрошили смо сву опрему
коју смо понели, како би истраверзирали одсечене
деонице. На крају, при најзахтевнијем приступу
пећини, били смо принуђени да импровизујемо. Чекић,
углваљен у пукотину, био је последњи комад опреме
успешно искоришћен за сидриште. Пећина Сјурприз,
не велика, богата је правилним густо збијеним
кристалима пурпурне боје. Канали, обрасли овим
накитом, подсећају на кожу неког рептила. Целокупан
утисак био је до тада изузетан, јер се налазила у зони
термоминералног карста, кога у Србији готово да нема.
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Пећина свој настанак дугује водама које су избијале из
дубина, па је све од структуре стене, облика канала и
пећинског накита другачије од оног на шта смо навикли.
Недалеко од ње налази се пећина Победнаја, откривена
9.маја, па носи ово празнично име. Као друга пећина
по дужини у Киргистану, састављена од више етажа,
лавиринтског изгледа, дала нам је превелики задатак
за њено детаљно истраживање у последњим данима
експедиције. Задовољили смо се краћим обиласком и
спремали за последње подизање кампа и дводневни
пут ка Бишкеку.
Сабирајући резултате и утиске са ове, после дужег
низа година, изведене спелеолошке експедиције,
стиче се утисак да делатност којом се бавимо
полако враћа свој пуни значај у истраживачком раду.
Истраживачки карактер треба истакнути испред броја
савладаних метара дубине и дужине јамских канала,
што се често истиче као резултат успеха. Бити први на
неком месту у овом свету може бити за некога лични
успех. Места за спелеолошка истраживања има много.
Ова експедиција управо је то потврдила. Три недеље
путовања, истраживање непознатих терена, решавање
непредвиђених ситуација, учење од других, усвајање
другачијих навика - нови звуци, мириси и укуси јесу
истраживања хиљадама километара далеке културе
и друштва, његових подземних красота, али и једно
унутрашње истраживање својих погледа на свет.
Немања Милосављевић

МЕЂУ НАЈБОЉИМА
SEKCIJA
ДРАГАН ЈАЋИМОВИЋ НОСИЛАЦ ПРИЗНАЊА „СРПСКИ КРИВАК“

Ј

ош један догађај обогатио је низ успеха у
планинарској организацији 2017.године.
За своје планинарско спортско дело, мисију ширења
хуманих вредности, пријатељства међу народима и
подизања угледа Србије у свету, Драган Јаћимовић
први планинар из Србије који се попео на Монт
Еверест ( 2000. год. ) добио је вредно признање,
статуу „Српски Кривак“, коју додељује истоимено
удружење мислећих људи које се окупило под геслом
„ мисли српски…делај светски“.

Драган Јаћимовић је признање примио из руку чувеног
шампиона, мајстора и учитеља џудоа Вука Рашовића,
претходног добитника овог признања, како је увек
обичај на свечаности доделе.
Драган Јаћимовић је признање примио са још
шест истакнутих стваралаца који су својим радом
допринели развоју Србије и њеној афирмацији у
свету, на више поља стваралаштва, од литературе,
уметности, науке до спорта.
Бранислав Божовић

БЕЛГИЈАНАЦ НА ТРАСИ ЕПП- Е4 КРОЗ СРБИЈУ
Гаспард Пјер из Белгије пешачећи европским путем
Е3 од Белгије преко Европе и Румуније, прешао је
у Србију и пешачио делом европског пута Е4 кроз
Србију. Траса пута Е4 креће се од Ђердапа и Кладова
преко Неготина, Вратне и Замне, преко Борског Стола,
Злота, Бољевца, Ртња до Сокобање а одатле преко
Тресибабе, Књажевца и Бабиног Зуба према Старој
планини где код Димитровграда прелази у Бугарску.
Белгијанац Гаспар Пјер је прошао ову трасу од 17. до
30.новембра.
У томе су му несебично помагали чланови
планинарских друштава из градова и места дуж трасе.
Гостопримство су му указали планинари из клуба
“Врх” из Кладова, и “Дели Јован” из Неготина где је
у породичном дому Славице и Бобана Ђорђевића,
планинара из Неготина, имао прилику да упозна и
обичаје празника славе Св. Арханђела.Наредних
дана, Гаспар Пјер прелазио је делове трасе изнад
Бора према Злоту и Ртњу уз подршку планинара из ПД
“Црни врх” Бор, ПК “Дубашница” из Злота и “Шиљак”

из Бољевца и ПК „Озрен“из Сокобање.У Књажевцу се
сусрео са планинарима из ПД „Бабин зуб“ који су га
пратили до дома на Бабином зубу одакле је сишао
у Темску, на бригу чланова ПК „Видлич“ из Пирота.
И на крају, планинарско гостопримство преузели су
планинари из ПД „Цариброд“ из Димитровграда.
Сви планинарски домаћини из друштава Тимочког
региона показали су планинарску и људску
солидарност, што је свакако тековина наше
организације. После преласка у Бугарску господин
Пјер Гаспар упутио је топло писмо захвалности свима
који су га подржали на путу кроз Србију.
Планинари су ово пешачење пратили преко
друштвених мрежа.
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ПЛАНИНАРСКЕ МАРКАЦИЈЕ
SEKCIJA

ЗАВРШЕН ОСМИ ПО РЕДУ КУРС МАРКИРАЊА
ПЛАНИНАРСКИХ ПУТЕВА РАЈАЦ 2017

П

ланинарски савез Србије и Планинарски
спортски клуб “Победа” из Београда успешно
су одржали дводневни курс маркирања
плaнинарских путева на Рајцу од 28. до 29.
октобра 2о17. године.
Комисија за планинарске терене ПСС и ПСК “Победа”
из Београда организовали су и спровели овогодишњи,
осми по реду курс маркирања. Курс је успешно
завршило 39 полазника из 16 клубова / друштава
а одржан је у Планинарском дому “Чика Душко
Јовановић”. Предавачи су били Угљеша Гвозден, Борис
Мићић и Бранислав Божовић. Демонстратори су били
Бора Милосављевић, Драган Димитријевић, Велиша
Шуљагић и Љубинко Кутлешић. .На овај начин знатно
је повећан број маркираната оспособљених да у својим
друштвима и клубовима квалитетно обављају послове
пројектовања, изградње, обележавања и одржавања
планинарских и пешачких путева.

Првог дана тежиште је било на теоретској настави из
историјата обележавања планинарских и пешачких
стаза и путева, затим на поступцима отварања нових
путева, заштити природног и културног наслеђа,
начину и техникама обележавања, обавези одржавања
постојеће мреже путева и неопходној пратећој
документацији.. Другог дана одржана је обука у раду
са бојама и шаблонима, а затим је уследило практично
показивање маркирања путева на терену.
Ове године је на курсу први пут проведена провера
усвојеног знања кроз тест који су сви полазници
успешно решили и показали врло добре резултате.
Домаћини ПСК “Победа” су обезбедили одличне услове
за рад и смештај учесника курса, чиме су допринели да
све активности протекну по плану.
На крају успешног рада, уследило је заједничко
фотографисање учесника обуке.
Угљеша Гвозден

24

ПЛАНИНАРСКЕ МАРКАЦИЈЕ
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САСТАНАК КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИНАРСКЕ
ТЕРЕНЕ И ПУТЕВЕ ИЗ ХРВАТСКЕ И СРБИЈЕ

омисија за планинарске терене Планинарског
савеза Србије и Комисија за планинарске путеве
Хрватског планинарског савеза одржале су
заједнички састанак на Рајцу 14. и 15. октобра
2017. године.
Након првог састанка, који је Комисија за планинарске
путове Хрватског планинарског савеза организовала
2015. године на Папуку у Хрватској, Планинарски савез
Србије и Комисија за планинарске терене угостили су
пријатеље из Хрватске.
Комисију из Хрватске су представљали Бернарда
Хузјак, Борис Бједов и Хрвоје Голд. Госте је поздравио
председник Планинарског савеза Србије Борис М. Мићић
пожелевши им добродошлицу и изразивши задовољство
због наставка рада комисија.
Председник Комисије за планинарске терене ПСС
Угљеша Гвозден представио је учесницима резултате
рада Комисије и планове даљих активности.
Бернарда Хузјак, прочелница Комисије Хрватске,
присутне је упознала са организацијом и школовањем
маркираната, са посебним освртом на стратегију развоја
хрватског планинарства за период 2015-2025. године.
Члан хрватске Комисије Борис Бједов представио је
регистар планинарских путева ХПС-а, док је члан Комисије
Хрвоје Голд одржао садржајно предавање “Обрада ГНСС

података”. Размењена су искуства у раду. По завршетку
радног дела састанка, учесници су прошетали до врха
Рајца и уживали у погледу на Рудник,. Овчар, Каблар,
Ваљевске планине.
Другог дана састанка, члан Комисије Србије Драган
Димитријевић и члан хрватске Комисије Хрвоје Голд
окупљенима су презентовали нека сазнања и искуства
из обраде трекова и картографије, а у широј дискусији
размењена су искуства обе комисије. Борис Бједов је
објаснио могућности коришћења мобилног телефона
у оријентацији и коришћењу трекова, уз одговарајуће
програме . И остали чланови Комисије за планинске
терене ПСС - Бора Вељковић, Ђорђе Гуга, Велиша
Шуљагић, Петар Божовић и Љубинко Кутлешић кроз
ширу дискусију дали су свој допринос успешности овога
скупа.
На крају је закључено да су овакви скупови обострано
веома корисни и да их треба одржавати, што је подржао
и председник ПСС-а. Договорено је да се и 2018. године
организује сличан скуп на коме ће домаћин бити ХПС, када
ће бити позване и колеге из Словеначког планинарског
савеза.
Петар Божовић и Угљеша Гвозден
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НОВЕ КЊИГЕ

САЈАМ СПОРТА 2017.

"Загледај се дубоко, дубоко у природу и тада ћеш све боље разумети..."
Алберт Ајнштајн

Т

ВОДИЧ ЗА ПЕШАЧЕЊЕ,
ПЛАНИНАРЕЊЕ И БИЦИКЛИЗАМ
- УЧИМО ГЕОГРАФИЈУ ПЕШАЧЕЋИ -

уристичка организација општине Ивањица издала
је туристички водич ‘ИВАЊИЦА - ПЕШАЧЕЊЕ И
БИЦИКЛИЗАМ”, на српском и енглеском језику.
Уз велики број фотографија, водич садржи бројне
информације о стазама - дужини, висинским разликама,
удаљености од значајних места, као и времену преласка
стазе у зависности од терена и брзине хода. Фотографије
представљају најлепше пределе, а топографске карте
омогућују излетнику избор стазе и безбедно кретање до
циља.
Природа је ивањичкој општини подарила све, а људи
су њене планине, стазе и ливаде прилагодили свом
задовољству и одмору. Пешачењу до врхова Голије,
Јавора и Мучња награда је уживање у посматрању
околине са бројних видиковаца.
Пешачење и планинарење све више су заступљени у
туристичкој понуди Ивањице. Захваљујући Планинарском
друштву “Голија” и Клубу екстремних спортова “Стари
Влах”, многе стазе су обележене и доступне туристима
и планинарима. Кретање овим стазама је безбедно уз
помоћ водича са лиценцом, чланова ПД “Голија”. Стазе
пролазе кроз живописне пределе ивањичке општине, а
најчешће пространствима Голије, Јавора и Мучња , где
планинари могу упознати природне и културно-историјске
вредности.
Бициклизам је све заступљенији, а нарочито као вид

рекреације и адреналинских спортова. Планинарски
бициклизам је спој бициклизма, планинарења и авантуре..
Бициклистичке стазе се налазе на најатрактивнијим
деловима Голије, Јавора и Мучња. Неке од обележених
планинарских стаза користе се и за бициклизам,
обележене су и руте опремљене клупама за одмор, како
би посетилац на сваком кораку овог простора уживао и
свему што су природа и људи створили.
Аутор и писац текста Милоје Остојић, а Драган Боснић,
Александар Марковић, Марко Ранђић и Александра
Шулубурић - аутори фотографија, омогућили су овим
каталогом да се и посетиоци, који се први пут упуте у овај
крај, са лакоћом крећу стазама планина које окружују
Ивањицу.
Александар Марковић

ПЛАНИНАРИ СРБИЈЕ НА САЈМУ СПОРТА 2017.
Сајам спорта 2017, у организацији Министарства
омладине и спорта и Спортског савеза Србије, окупио је
од 24 до 26.новембра све спортске републичке , градске
и општинске савезе Србије, спортске факултете, друге
спортске институције, бројне спортисте и, наравно,
хиљаде посетилаца - посебно младих, који су се
огледали у разноврсним спортским дисциплинама и
вештинама.
Планинарски савез је на свом штанду представио
разноврсност структуре планинарства и активности у
протеклој 2017.години.
Отварање Сајма почело је свечаним дефилеом
спортиста у коме су планинари били запажени великог
броја учесника из шест планинарских такмичарских
дисциплина и специјалистичких служби. Таблу
са називом Савеза носила је Катарина Мановски
председница комисије за пењање у леду и капитен
репрезентације Србије која је освојила прво место у
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екипној конкуренцији у Међународној лиги СловенијаХрватска-Србија, у дисциплини Драј тулинг у 2017.
години.
На сајму су свечано подељена признања за најбоље
спортске резултате у 2017. у дисциплинама Планинарски
трекинг, Спортско пењање у природној стени,
Планинарској оријентацији, Високогорским успонима.
У оквиру програма семинара за образовање учествовали
су и планинарски спортски стручњаци.
Бранислав Божовић

КУРСЕВИ, СЕМИНАРИ, РАДИОНИЦЕ

К

РАДИОНИЦА СПЕЛЕОЛОШКЕ ФОТОГРАФИЈЕ - НИШ 2017

омисија за спелеологију Планинарског савеза Србије и Спелеолошка секција ПК “Железничар”- Ниш, организовали
су од 13 -15. октобра 2017. године радионицу спелеолошке фотографије. Предавања су одржана у Кампу
“Каменички вис” у Нишу, а практична настава у Церјанској пећини.. Инструктори на семинару били су Владимир
Кржалић - спелеолог, професор фотографије (АСАК) и Борис Мрђа - спелеолог, професор фотографије (АСАК)
Семинару су присуствовали: из ПСК “Двиг” - три учесника, из ССПК “Железничар”из Ниша -три учесника, из СК “Саис”
из Књажевца - два учесника, из АСАК Београд - пет учесника, један учесник из Енглеске, из Ниша два учесника и један
из Дирекције за изградњу града Ниша.
Циљ семинара је упознавање полазника радионице са техникама израде фотографија у специфичним условима
спелеолошких објеката и њиховом накнадном софтверском обрадом за потребе научних истраживања и презентације.
Прграм семинара обухватио је дефиницију спелеолошке фотографије и њен значај; историју спелеолошке
фотографије; спелеолошку фотографију за потребе науке; стручни обилазак напуштеног подземног војног комплекса
у Каменици.
Радионица спелеолошке фотографије, је организована после више година под окриљем ПСС и уз подршку других
субјеката, испунила је очекивања организатора и учесника. Учесницима су понуђени квалитетан програм, сликовита
теоретска предавања и вежбе, што је већ током трајања радионице дало изванредне резултате у виду изузетних
фотографија из Церјанске пећине. Успешност у раду и јединственост научених техника нуде полазницима могућност
самосталног рада у спелеолошкој фотографији у наредном периоду и самим тим лични допринос презентацији
спелеолошког блага Србије и спелеологији уопште. Радионица је потврдила и ранију успешну сарадњу са Дирекцијом
за изградњу града Ниша, која управља Церјанском пећином, као и са Спелеолошким удружењем АСАК из Београда,
са којим је Комисија за спелеологију већ успешно реализовала више семинара и других заједничких активности.
Предлози за даљи рад: повремено организовати спелеолошке радионице због великог броја заинтересованих
полазника; организовати конкурс такмичарског карактера и изложбу најуспешнијих спелеолошких фотографија
Председник КС ПСС
Немања Милосављевић

РАДИОНИЦА У ЗАГОРЈУ НА САВИ

У

Републици Словенији, у Загорју на Сави,
одржана је 14. и 15. октобра 2017. године сада
већ традиционална, радионица за пењачку
дисциплину dry tooling (драј тулинг). Домаћин
је био Вили Гучек из Планинарског савеза Словеније.
Осам спортиста - такмичара, тренер и судија
представљали су Планинарски савез Србије.
Циљ радионице био је упознавање дисциплине драј
тулинг, о чему су изванредна предавања одржали
Јанез Свољшак и Марио Мусулин. Осим такмичара из
Србије, из Хрватске је учествовало троје такмичара и
девет пењача из Словеније.
Први дан је протекао у одличном расположењу и
пењању смеровима оцена од Д4 -Д8 на пењалишту
Знојиле. Поред пењања смеровима на природној стени,
домаћин је поставио полигон сачињен од балвана, који
висе на гуртни, без фиксације. На овом полигону, уз
стручне савете најискуснијих, увежбаване су фигуре
четворка и деветка - захтевни специфични технички
елементи, који се често изводе на такмичењима.
У вечерњим часовима Јанез Свољшак, такмичар на
светским куповима (УИАА) који је у сезони 2016. године

био трећепласирани на свету, одржао је мотивационо
предавање. Фотографијама и пригодном причом
приказао је свој пут такмичара од почетка, када се
пењао у планинарским гојзерицама, па све до највећег
успеха у каријери.
У недељу смо се поделили у две групе. Искуснији су
се пењали у пределу Горењске области , а остали су
вежбали на пењалишту на Сави. Најмлађи учесник
радионице Петар Чичковић, из СПК “Пентракс”
(Кикинда) успешно је завршио свој први смер у вођству,
оцене Д7 .
Закључено је да су сви такмичари видно напредовали
у односу на прошлу сезону захваљујући искуству са
такмичења, као и тренинзима које су појединачно
спроводили.
Прво такмичење биће одржано 4. новембра 2017. у
Овчар Бањи (Србија) До тада сви такмичари вредно
тренирају и примењују нове тренажне технике које су
током викенда научили, или потврдили.
Катарина Мановски
председница Комисије за
драj тулинг и такмичарско пењање у леду
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ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ 2017.

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА
СРБИЈЕ У 2018.
ДАТУМ

НАЗИВ АКЦИЈЕ

13-14. јан.

Божићни успон на Ртањ, Ртањ

Друга поло.
27. јан.

Турно скијање – промотивна трка, Стара планина
10. Светосавски поход на Црни врх, Црни врх

16. - 19. феб.

ФЕБРУАР
Алп. табор, пењање залеђених слапова и комбинованих смерoва, Тамар или Малтатал

фебруар
24-25

Здружена акција ‘’Драгов понор’’, Ваљево
Зимски успон на Трем, Трем

ОРГАНИЗАТОР

ВА

ОПСД Драган Радосављевић Зајечар

РА

АО Јастребац и АО Авала
ПСД “Јухор” Јагодина

РА
ТА

ЈАНУАР

МАРТ
1. коло лиге у план. оријентацији ПСС, Фрушка гора
Осмомартовски сусрети планинара у Врднику, Фрушка гора
Турно скијање – друга промотивна трка, Брезовица
Март на Моричу, Морич
Прво коло трекинг лиге, Косијерић
2. коло лиге у план. оријентацији ПСС, Борски Стол
АПРИЛ
02. апр.
Поздрав пролећу у планинама, Бељаница
Прва половина Турно скијање, Од Шамонија до Цермата
7-8. апр.
Пролећни дан планинара , Гледићке пл.
7-8. апр.
Такмичење спортских пењача у иностранству-Болдер, Прилеп, Македонија
07. апр.
Хомољски маратон, Хомољске планине
08. апр.
Васкршњи сусрет планинара Србије
Друго коло трекинг лиге, Вршачке планине
14.. апр.
14-15. апр.
Пролеће у парку природе, Јелашничка клисура
21-22. апр.
Рогозна 2018, Рогозна 2018
28. апр.
Карађорђевим стопама, Радовањска брда
29. апр.
Планинарски маратон на Фрушкој гори, Фрушка гора
10. март
10. март
Прва половина
25. март
25. март
31. март

МАЈ
Ђурђевдански поход на Жежељ и Бешњају, Жежељ и Бешњаја
Нарцису у походе, Столови
Међународни алпинистички камп, Пакленица
Учешће спортских пењача на такмичењу у иностранству (Пецка, БиХ)
Треће коло трекинг лиге, Јастребац
Дани јоргована на Тупижници, Тупижница
Планинска трка на Тари, Тара
3. коло лиге у план. оријентацији ПСС.
Стазама Атомске бање
ЈУН
02.-03. јун
Сусрет планинара на Копаонику, Копаоник
09. јун
34. коло лиге у планин. оријентацији ПСС, Брадуљица
09. јун
Голијска Трансверзала, Голија
10. јун
26. Царска бара, Зрењанин
Прва половина Алпинистички табор, Горњак
Јун
Здружена акција ‘’Ланиште’’, Мироч

06. мај
13. мај.
мај
17. - 20. мај
19. мај
26. - 27. мај
26. мај
26. мај
26. мај

16. jун
16. јун
16-17. јун
23. јун
23. јун
28. јун
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Првенство Србије у план.оријентацији, Озрен
Мастер куп трекинг лиге Србије, Озрен
ДАНИ ПЛАНИНАРА, Озрен
9. Међународни успон на Руј, Руј
Планинска трка у Јелашници, Јелашница
Шар планина 2018, Шар Планина

АО Нови Сад

КA

ПК АС Београд
ПК Железничар Ниш

КС
РА

ПСД Стражилово, Сремски Карловци
ПСД Брђанка Алексинац
АО Јастребац и АО Авала
ПД Морич Власотинце
ПСК Балкан, Београд
ПСД Црни Врх

ПО
ТА
ТА
TA
TЛ
ПО

ПД Бељаница Свилајнац
АО Јастребац
ПСД Љуктен Трстеник
КСП ПСС
ПК Вукан Пожаревац
ПСД Маглеш Ваљево
ПСД Вршачка кула Вршац
ПД Јелашничка клисура
ПК Берим - Зубин Поток.
ПК Врбица Велика Плана
ПСД Железничар Нови Сад

ТА
КA
РА
РА
ТА
ТА
ТА
ТА
ТА
РА

ПЕК Гора Крагујевац
ПСД Гвоздац Краљево
АО Јастребац
ПСК Авала Београд
ПСК Јастребац Крушевац
ПК Шиљак Бољевац
СК Алти Београд
ПСК Авала, Београд
ПК ФРА Чачак

ТА
РА
РА
ПСК
ПЛ
РА
ПТ
ТА
ТА

ПСД Копаоник Београд
ПД Голија, Ивањица
ПСК Железничар Краљево
КП Зрењанин, Зрењанин
АО Пожаревац
ПК АС Београд

ТА
ПО
РА
ТА
ТА
КС

КПОТ ПСС
КТЛ ПСС
ПСК Брђанка и ПК Озрен Соко Бања
ПК Руј 1706 Бабушница
СК Трајб, Београд
ПСК Успон Штрпце

ПО
ТЛ
РА
ТА
ПТ
РА

ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ 2017.
ДАТУМ

НАЗИВ АКЦИЈЕ

ОРГАНИЗАТОР

ВА

ПД Букуља Аранђеловац
СПК Власина Сурдулица
АО Београд
ПК Торник, Чајетина
ПСК Победа, Београд
ПБК Змај Бојник
ПК Повлен Ваљево

TА
РА
КА
ПО
БМУ
TА
ТА

ПК Александар Џавовоћ, Чајетина
ПС Војводине
ПСК Јастребац Крушевац
ПК Железничар 2006 Врање
КС, ПСК ‘’Двиг’’ ,ПК ‘’Железничар’’ Ниш
КСП ПСС
ПСД Цер Шабац
ПК Железничар Инђија
ПК Железничар Инђија
ПК Железничар Инђија
ПК Железничар Инђија

ПТ
KВЕ
KВЕ
KВЕ
КС
КСП
РА
ТА
ТЛ
ПТ
ПО

ЈУЛ
08. јул
14. јул
Јул или август
14. јул
27.07-5.08.
10.7- 3.8.
28. јул
05. авг.
август
август
август
10-19. авг.
11-12. авг.
18. авг.
25-26. авг.
25. авг.
25. авг.
26. авг
1-2.. сеп.
8-9. сеп.
13-16. сеп.
15-16. сеп.
15. сеп.
23. - 24. сеп.
Друга пол.
22. сеп.
22. сеп.
22-23. сеп.
30 сеп.
29-30. сеп.
29-30. сеп.
30 сеп.
5-7. окт.
13. окт.
13. окт.
20. окт.
19-21. окт.
21 - 22. окт.
04. нов.
10, - 11. нов.
10, - 11. нов.

Стазама Букуље и Венчаца, Букуља и Венчац
Успон на Чемерник, Чемерник
Комбиновани успон у централним Алпима, Швајцарска
5. коло лиге у планинарској оријентацији ПСС, Златибор
Успон на Мон Блан, Акција из календара Балканске план. уније, Алпи
Успон на Радан, Радан
Ваљевским планинама у походе, Повлен
АВГУСТ
Планинска трка на Златибору, Златибор
Ибн Сена Пик 7134 m, Памир, Таџикистан и Киргистан
Дамаванд 5671 m, Алборз, Иран
Елбрус 2018, Елбрус
Здружена акција ‘’Сува планина 2017’’, Сува планина
Прв. Србије у спортском пењању на прир. стени, дисц. тежинско и брзинско
Марш трагом 2. прекобројног пука, Цер
Дунавске чаролије, Фрушка гора
Пето коло трекинг лиге, Чортановци
Планинска трка на Фрушкој гори
6. коло лиге у план. оријентацији ПСС
СЕПТЕМБАР
24. Поход на Кукавицу, Кукавица
Гледићка трансверзала, Гледићке планине
Здружена акција ‘’Дубашница’’, Злот, Дубашница
Учешће спортских пењача на такмичењу у иностранству, Херкулана, Румунија
Дан пешачења
7. коло лиге у планинарској оријентацији ПСС, Чачалица
Алпинистички камп, Горњак
Планинска трка на Златибору, Златибор
7. Оштра чука, Озрен Девица
Прв. Србије на природној стени у спортском пењању, дисциплина болдер, Вр.
8. коло лиге у план. оријентацији ПСС, Рајац
Дан чистих планина, Рајац
33. Успон на Гудурички врх, Вршачке планине
Шесто коло трекинг лиге, Рајац
ОКТОБАР
Балкански шампионат у план.оријентацији, БиХ
Јастребачки марш, Јастребац
9. коло лиге у план. оријентацији ПСС, Пасјача
Седмо коло трекинг лиге, Грза
Здружена акција ‘’Церје’’, Церје, Ниш
10.Коло лиге у план. оријентацији ПСС, Авала-ноћно
НОВЕМБАР
Овчар - Каблар, Овчар - Каблар
12. Шаторице, Копаоник
Мала топличка трансверзала (Видојевица)

Прва половина Камп за напредне алпинисте, Варасова
24. нов.
Стазама Колубарске битке, Ваљевске планине

ПСК Кукавица Лесковац
ПД Жежељ Крагујевац

ТА
ТА

ПСК ‘’Ресава’’ ПД ‘’Дубашница’’
КСП ПСС
ПСС
ПК Вукан, Пожаревац
АО Пожаревац
ПК Раднички, Београд
ПД Оштра чука Сокобања
КСП ПСС
ПСК Победа, Београд
ПСК Победа Београд
ПСД Вршачка кула Вршац
ПСК Победа Београд

КС
КСП
РА
ПО
КА
ПТ
ТЛ
КСП
ТА
РА
ТА
ТЛ

КПОТ ПСС
ПСК Јастребац Крушевац
ПСК Топлица, Прокупље
ПК Јаворак Параћин
ПСК ‘’Двиг’’, ПК ‘’Железничар’’ Ниш
ПСК Авала, Београд

ПО
РА
ПО
ТЛ
КС
СП

ПК Железничар Београд
ПК Копаоник Лепосавић
ПСК Топлица, Прокупље

ТА
ТА
ТА

АО Нови Сад
ПСД Ћира Лајковац

КА
РА

РА - републичке акције
ТА - традиционалне акције
ТЛ - трекинг лига
ПО - планинарска оријентација
СВ - служба водича
КА- алпинистичке акције
КСП- спортско пењање
КС- планинарска спелеологија
КВЕ- високогорске експедиције
ПЛ- пењање у леду
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ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ 2017.

РАД ОРГАНА САВЕЗА И
СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ
ЧЛАНОВА ПСС У 2018.
ДАТУМ

НАЗИВ АКЦИЈЕ

ОРГАНИЗАТОР

ВА

АО Авала и АО Јастребац

KА

Служба водича
КС, ПСК ‘’Двиг’’ Владичин Хан

РА
КС

АО Нови Сад

КA

ПСС
КПОТ ПСС
КСП ПСС
КС, ГСС, ПСК ‘’Ресава’’
КС

РА
ПО
КСП
КС
КС

АС Ниш
Служба водича
Служба водича
Служба водича

КА
СВ
СВ
СВ

КСП ПСС
Турски планинарски Савез
КС, ПК ‘’Дубашница’’ Злот

КСП
БМУ
КС

Служба водича

СВ

КСП ПСС
КСП ПСС

КСП
КСП

Служба водича

СВ

ЈАНУАР
Друга пол.

Семинар о лавинама, Стара планина

26. 1.- 4. 2
26-28. јан.

Обука водича друге категорије, Сопотница
Међународни семинар спелеологије, Владичин Хан
ФЕБРУАР
Семинар пењања у леду, Високе Tатре или Тамар
МАРТ
Годишња Скупштина ПСС, Крагујевац
Курс планинарске оријентације, Рајац
Обука и полагање за звање спортски пењач,
Семинар основа спасавања у спелеологији, Стрмостен, Бељаница
Основни курс спелеологије,
АПРИЛ
Технички дани, Јелашница
Пријемни испит за водиче треће категорије, Регионални центри
Обука за ЕРА водиче, Регионални центри
Технички дани за планинарске водиче, Регионални центри
МАЈ
Обука и полагање за звање инструктор спортског пењања,
БМУ Скупштина, Бурса, Турска
Семинар техника опремања спелеолошких објеката – напредни ниво, Злот,
Дубашница
Обука водича за Виа Ферате
ЈУН
Семинар о безбедности спортског пењања и тренинга у природи
Основна обука из спортског пењања
ЈУЛ
Обука водича треће категорије и ЕРА водича, Сопотница
СЕПТЕМБАР
Обука и полагање за звање опремалац смерова у природи

16. - 19. феб.
3. март
2-4. март
10 - 23. март
16-18. март
30.03 - 29.04.
Друга пол.
13.04. – 15.04.
13.04. – 15.04.
13.04. – 15.04.
01 - 14. мај
12 - 13. мај.
17. - 20. мај
25. - 27. мај
8 - 9. јун

27.7 –5. 8.
12 - 25. септ.
20. – 23. септ.

Обука водича за кретање по ледницима, Пастерце, Аустрија
ОКТОБАР
Камп младих спелеолога, Овчарско Кабларска клисура

05 - 07.
октобар
Прва половина Стручно усавршавање алпиниста, Борски стол
Камп за младе перспективне спортисте планинарске оријентације, Овчарскокабларска клисура
Организовање и извођење обуке планинара – маркираната за планирање,
пројектовање, обележавање (маркирање) и одржавање планинарских и
пешачких путева, Рајац
НОВЕМБАР
05 - 07.
Семинар за организаторе такмичења и постављаче стаза
октобар

КСП ПСС

КСП

Служба водича

СВ

КС

КС

АО Авала
КПО ПСС

КА
ПО

Комисија за планинарске терене

КПО ПСС

ПО

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

КОНКУРС
за необјављена дела планинарске литературе, чије издавање, због значаја теме, вредности текста користи планинарству,
приступачног изражавања, документарности и занимљивости, Управни одбор Планинарског савеза Србије може да помогне
учешћем у делу трошкова припреме, издавања, штампања и пласмана.
На Конкурсу могу учествовати чланови и планинарске организације са радовима из области планинарства, односно посебних
грана, струка и дисциплина значајних за планинарство, као што су:
– Планинарски водичи за поједина подручја, планине, врхове, стене и сл;
– Монографије и фотомонографије о појединим планинама, њиховим деловима и објектима на њима;
– Пригодне монографије поводом годишњице планинарских друштава, за 50 или више година рада;
– Планинарске карте, збирке скица пењачких и спелеолошких објеката и сл;
– Стручни приручници за разне видове пењања и кретања у планинама, омогућавања боравка у њима, спасавања и
помоћи у планинама;
– Радови из стручних области везаних за живот и кретање у планинама, примењиви у планинарству (као што су
геологија, спелеологија, метеорологија, картографија, ботаника, спортска медицина и сл.);
– Радови теоријског значаја о идејним , филозофским, естетским, социјалним, педагошким и другим питањима
планинарства;
– Путописи са планинарским садржајем;
– Радови о српској планинарској прошлости;
Конкурс је отворен до 28. фебруара 2018. године. Издавачки савет ће предлоге о учешћу Савеза у финансирању прихваћених
радова доставити Управном одбору до 30. априла 2018.године.
Радове достављати у два штампана примерка, са фотографијама у PDF формату и са именима аутора фотографије на адресу:
ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
-Издавачки савет Андрићев венац 2, 11000 Београд
Потребно је приложити доказ о чланству у планинарској организацији. Обавеза учесника Конкурса, чији рад буде прихваћен, је да
Планинарском савезу Србије достави 5% укупног тиража издања, као и да на корицама буде знак Савеза и напомена да је дело
издато уз финансијску подршку Планинарског савеза Србије.
Издавачки савет ПСС

RIZIKO DOO

Д

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
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