„Гледићка трансферзала“
Субота и недеља 22 - 23. јун 2019.
Наративни извештај
Планинарско друштво „Жежељ“ у сарадњи са Планинарским савезом Србије,
уз подршку Министарства омладине и спорта и Града Крагујевца, организовало
републичку планинарску акцију под називом „Гледићка трансверзала“. Акција је
изводена на подручју Гледићких планина.
Окупљање учесника и свечано отварање акције организовано је код
планинарског дома “Др Соња Перишић” у селу Аџине Ливаде, удаљеног од
Крагујевца 17км. Учесници акције дошли су и вратили се у Крагујевац,
организованим превозом из Крагујевца и сопственим превозом.
План акције
Петак, 21.06.2019.
У планинарском дому у Аџиним ливадама смештени су припадници Горске
Службе спашавања.
Субота, 22.06.2019.
08:00 полазак организованим превозом са аутобуске станице у Крагујевцу ка
планинарском дому у селу Аџине Ливаде.
09:00 – 09:30окупљање и пријављивање учесника акције
09:30 свечано отварање акције
09:45 полазак на стазе 1 и 2 од планинарског дома.
15:30 -17:00 долазак код планинарског дома у Аџиним Ливадамагдеће бити
организован ручак и планинарско дружење, након чега следи
свечаноуручење диплома и захвалница.
18:30 полазак аутобусима ка Крагујевцу.
Опис стаза:
Стаза 1 – тежа стаза
Стаза која је планирана планом акције је изведена у обрнутом смеру на
препоруку водича на стази 1, од оне која је предвиђена због временских

услова, наиме, било је преко 30 степени, а претходног дана је падала киша и
била је велика влажност на стази.
Планинарски дом (575м) – Дрен (707м) – Трешњевачка река (400м) –Орловица
(680м) – Дуленски Црни врх (897м) – Село Бајчетина (690м) одакле ће бити
организован превоз назад до Планинарског дома у Аџиним Ливадама.Укупан
успон: 780м; Укупно спуштање: 670м. Дужина стазе: 15км.
Стаза 2 – лакша стаза
Планинарски дом (575м) – Градина (564м) – Манастир Каменац (362м)–Мала
река –Јошовићи –Планинарски дом (575м). Укупан успон: 530 м; Укупно
спуштање:530 м. Дужина стазе: 18 км.

Недеља, 23.06.2019.
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Исхрана
За учеснике акције обезбеђен је ручак по цени од 200 динара.
Водичи на стази
Водичи на стази 1 Душан Петковић и Драган Марјановић
Водичи на стази 2 Данијела Димитријевић и Никола Милетић
ГСС
Припадници ГССа су били присутни на обе стазе и имали су три успешне
интервенције: наиме због временских услова две планинарке су се осећале
лоше и слоњене су са стазе и превезене су до Дома у Аџиним ливадама.
Након освежења и одмора, све је било у реду са њима. Трећа интервенција је
изведена на стази 2, наиме након завршетка акције вођа групе ПД Круг Београд
је приметио да му недостаје један члан, који се одвојио од групе и пошао
испред водича. Планинар је лоше испратио планинарске ознаке и уместо да
крене ка крајњој тачки акције, вратио се на стазу ка манастиру Каменац,
приметио је да не зна где се налази, позвао је телефоном и у консултацији са
водичима ПД Жежељ и ГССом, препознато је где се налази и водичи ПД
Жежељ и ГСС је превезла истог до Дома у Аџиним ливадама. Никаквих
последица није било.
Укупно на акцији је било 16 планинарских друштава, 135 учесника, 125
учесника је било на две стазе, 10 учесника је било у планинарском Дому.
Детаљан извештај је представљен у Извештају (Obrazac 2 KPP). Сви учесници
акције су добили учесничку књижицу, беџ акције и печате акције. Додељене су
дипломе за најмлађе, најстарије учеснике, најбројније друштво и за све
клубове учеснике.

Средства информисања и представници локалне самоуправе
Локални медији су обавештени о акцији. Најава акције је била на локалној
телевизији РТК, крагујевачким порталима, ФОНЕТу, Радио Слободна европа,
ИфоКГ, порталу... Акција је промовисана путем друштвених мрежа и путем
сајта ПССа, ПД Жежељ и осталих планинарских друштава. На Отварању акције
су били представници локалне самоуправе.
https://pss.rs/gledicka-transverzala-2019/
http://pdkrug.org.rs/najave/gledicka-transverzala-2019/
http://rtk.co.rs/gledicka-transverzala/
http://www.kablar.org.rs/index.php/skrivene-najave/985-najava-akcije-gledickatransverzala-subota-22-jun
https://naslovi.net/cir/2019-06-18/infokg/gledicka-transverzala-za-vikend-planinari-izcele-srbije-upoznaju-lepote-sumadije/23587222
https://www.facebook.com/events/gledi%C4%87ke-planine/gledi%C4%87katransverzala-2019/352354718971060/

