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100 ГОДИНА ОД ЗАВРШЕТКА
ВЕЛИКОГ РАТА 1914 – 1918
БЛАГОЈЕ ИЗВОРНИК
.............................................
Осећао је превоје, нагибе, гребене, изгибе,
Знао је где се издиже чука, где расте брег,
Знао је кад иза планине
Надође нова већа стрмнина,
Када у гужви врхова, кланаца, венаца
Земља се умирује
И вал се спушта благ и мек.........
Станислав Винавер
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Обратите пажњу на општу реченицу којом Гласник обележава значајну годишњицу
за слободу Србије. Савремена уједињена Европа мудро препоручује овај наслов
приликом обележавања годишњице завршетка Првог светског рата.
То се сматра знакoм „политичке коректности“ и јачања процеса толеранције међу
народима Eвропе, који су се у то време мрко гледали из ровова у које су нагурани
у „велику кланицу“ за интересе тадашњих светских империја.
Мали народи опет се нађоше између чекића и наковња и истих лажи о „туђим
историјским кривицама“ и потребама преслагања колонијалних богатстава за
рачун новоносталих сила.
Наша Србија је и тада пронашла снаге да после балканских сукоба и ослобађања
од турске империје и болних жртава од братских превара, крене у сусрет правди.
На губитке се нико није освртао.
Негде „Тамо далеко“, четири године сањан је повратак у Србију.
Много је хуманих и истинољубивих људи дошло да помогне - медицинско особље,
храбре жене из Шкотске, Енглеске и Аустралије, Русије, цео грчки народ - као
браћа и сестре. Сетите се само достојанственог имена др Арчибалда Рајса, вечног
пријатеља Срба и Србије. Због њега би понекад морали и да се застидимо. Сетимо
се такође и великана који су заложили сав свој ауторитет за правично решење за
Србију, председника Америке Вудро Вилсона, пријатеља нашег Михајла Пупина.
Ево, стигли смо довде, до нових сеоба народа, до захтева за „ревизијом“ ратних
улога и резултата. Заборављају се уложене жртве малог народа, који је у том рату
изгубио биолошку могућност обнове нације.
Хитно нам је потребна нова мудрост , која ће „прочитати“ интересе Европе - која
нам јесте судбина.
У овом броју Гласника идемо трагом хероја, бесмртних и неустрашивих појединаца,
песника Станислава Винарева, једног од ратника премладе плејаде Јединице
1300 каплара, који су скоро деца, послати у огањ рата да буде последње пламичка
снаге уморних и десеткованих јединица. Песник Винавер је у својој песми „исковао“
новог јунака, ратника који трага за изворима воде потребне ратним друговима. При
томе их, у песми, чува од лоших вести и времена која долазе.
Зато, драги планинари, никада не заборавите када пролазите превојима Цера,
Сувобора, Колубаре, Кајмакчалана, долинама Мораве и свих наших планина, да
посветите понеки цветни пропланак и топлу мисао за ове јунаке.
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ДАНИ ПЛАНИНАРА СРБИЈЕ 2018
Овогодишња манифестација
“Дани планинара Србије” одржана
је у Липовцу 15. и 16. јуна 2018.
године у организацији домаћина
ПСК “ Брђанка” и ПК “Озрен”.
15.6. 2018.
о програму акције, 15. јуна 2018. г. у 13 часова,
у просторијама Дома културе у Алексинцу,
окупили су се први гости међу којима су били
Борис Мићић, председник ERA, домаћини планинари
ПСК “Брђанка” и ПК “Озрен”. Одржан је радни договор
представника локалне самоуправе, председника
Општине Алексинац Ненада Станковића, председника
Општинског већа за друштвене делатности Драгана
Јовановића и председника Спортског савеза
Алексинца Бојана Младеновића са представницима
Организационог одбора, председницима клубова
Гораном Анђелковићем и Дејаном Стојадиновићем.
Одржана је конференција за штампу за извештаче “АЛ
Телевиије”, Телевизије “Босфор”, “Вечерњих новости”,
“Бете” и “Ало”. Око 14 часова сви учесници су посетили
Руску цркву у Горњем Адровцу.
Програм је почео у 17 часова отварањем изложбе
фотографија чланова ПСК “ Брђанка”. У 17.30 Дејан
Стојадиновић и Наташа Станковић, представници
клубова-домаћина , обратили су се планинарима и
члановима руководства ПСС и представили своје
клубове. Професор историје Зоран Стевановић
говорио је о историјату Алексинца и Липовца.
Отворена је изложба слика Радета Ђорђевића,
члана ПСК “Брђанка”, затим је одржана промоција
филма “Европски пешачки корак” Драгослава Гогића.
Предавање “Живи свет око нас, са освртом на гљиве”
одржао је председник “Гљиварског друштва” из Ниша
Раде Делчев. Програм је завршен монодрамом “Две
душе Гвоздена Милића”, у извођењу Горана Милића из
Јагодине.
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Наставак вечери протекао је у дружењу планинара.
16.6.2018.
Током дана одвијале су се следеће планинарске
активности:
1. Такмичење „ Мастер куп Србије“ у планинарском
трекингу
2. Републичка планинарска ација
3. Државно првенство у планинарској оријентацији
4, Пењање на природној стени
Од 7-9.45 трајало је пријављивање клубова и друштава
за планинарска такмичења „Мастер куп Србије
у трекингу“ и Државно првенство у планинарској
оријентацији.
Пре почетка акције разговарано је са члановима
ГСС-а о распореду припадника ове службе. Дуж стазе
распоређено је десет спасилаца.
Отварање акције је одржано у 9.00 испред установе
“Липовац”. Планинарима се обратио председник ПСС
Исо Планић, а манифестацију “Дани планинара Србије
2018” отворио је посланик Скупштине Србије Далибор
Радичевић.

1. Такмичење Мастер куп Србије у
планинарском трекингу
За такмичење у Мастер купу одређене су три стазе мала, средња и велика.
Мала стаза (1) дужине 16,2 km, са успоном и силаском
од 855m и временским ограничењем од 6.5 сати доноси 41 бод;
Средња стаза (2) дужине 25,3 km са успоном и
силаском 1195 m и временским ограничењем од 7,5
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сати доноси 62 бода;
Велика стаза (3) дужине 35,8km са успоном и силаском
1800 m и временским ограничењем 9,5 сати - доноси
90 бодова;
Старт и циљ су испред манастира Св. Стефан.

посебне награде за првопласиране на свим стазама.
Котизација за учешће је 300 динара. Клубови су добили
захвалнице, појединци медаље, а најуспешнији клуб
пехар и слику академског сликара.

2.Републичка планинарска акција
За пешачење на Републичкој планинарској акцији
пријављеним планинарима су од 10 сати биле
доступне две стазе. Краћа стаза је кружна, дужине 9,3
км са успоном и силаском од 540m. Краћом стазом је
прошло око 130 учесника. Дужа стаза је такође кружна,
дуга 15,8 km са успоном и силаском 850m Ову стазу је
прошло 120 учесника
На планинарским стазама је било око 400 планинара
из 38 клубова Најбројнији је био ПК” Железничар” из
Ниша са 42 планинара, а најстарија планинарка је била
Ана Минарди - 99 година... Најбројнији планинарски
клуб добио је пехар и уметничку слику, а сви клубови
диплому за учешће.

3. Државно првенство у
планинарској оријентацији
На свим тачкама, на којима је било унапред најављено,
било је довољно воде и окрепе.
Учествовало је 127 такмичара из 25 клубова. Трку
је завршило 125 такмичара (85 такмичара и 40
такмичарки), а један такмичар је одустао. Велику стазу
је завршило 65 такмичара (48 М и 17 Ж), средњу 36
(18М и 18 Ж), а малу 25 (20 М и 5 Ж). Најбројније екипе
су “Јастребац” - Крушевац и “Мосор”- Ниш, са по 12
учесника.
На великој стази у категорији такмичара најбољи
резултат је имао Рондовић Милош из ПСК “Мосор”,
а у категорији такмичарки Милосављевић Маја,
„Јастребац“- Крушевац. На средњој стази победник је
такмичар Дулејан Бојан из “Железничара” - Београд и
такмичарка Миловановић Драгана „Озрен“ - Сокобања.
На малој стази победио је такмичар Јовановић Срђан
- АК “Топличанин” – Прокупље и такмичарка Радоњић
Александра из „Топлице“
У екипном пласману највише поена је имао “Мосор” из
Ниша, други је био “Јастребац” из Крушевца, а трећа је
“Брђанка” из Алексинца.
Учесници су добили топографску карту са уцртаним
стазама, описом и учесничке картоне, који су оверавани
на контролним тачкама и местима ревизије. За све
стазе су доступни трекови. Сваки такмичар добија
захвалницу за пређену стазу, учесничку књижицу,
беџ, воду и окрепу на стази. Домаћин је обезбедио
4

За ово такмичење на топографској карти размере 1
: 25000 са еквидистанцијом од 10 м постављене су
такмичарске стазе за осам старосних категорија. Стазе
су поставили Драган Николић и Владислав Матковић
Учествовало је 27 екипа и 81 такмичар.
У категорији пионира најбоља је била екипа ПСК
“Челик” - Смедерево
У категорији пионирки на првом месту је ПСД “Торник”
- Чајетина.
У категорији јуниора прво место су заузели планинари
ПСД “Црни врх” - Бор. Најбоље јуниорке су такође из
клуба „Црни врх 1”.
Код планинарки победнице су из Клуба “Црни врх1”. У
категорији сениора најбољи су били из Клуба “Мосор“
2- Ниш. Најбоље сениорке су из ПСК „ Победа“. Код
ветерана победници су из “Челика”-Смедерево. У
категорији жена била је само екипа “Кукавице” из
Лесковца. Најуспешнија екипа на такмичењу је ПСД
“Црни врх” из Бора.

4. Пењање на природној стени
На природном пењалишту у поподневним часовима
одржана је успешна демонстрација дисциплине
слободног пењања под пажњом и упутствима наших
познатих пењача. Демонстрацију је пратио Ненад Нене
Трипковић.
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планину, шминкање за планину и израду технике
декупажа.
Све време је била присутна Хитна помоћ, која је имала
само једну мању интервенцију.
Посебне симпатије и захвалност припали су
припадницима Војске Србије, који су бринули о
припремању хране и опремању пољске трпезарије.

6. Завршне активности
У недељу, 17.6.2018. у преподневним сатима,
одржан је састанак председника ПСС Иса Планића
са представницима друштава и клубова, а затим је
изведен и завршни излет за планинаре на стази дужине
око 10 км која није била захтевна, напротив - веома
пријатна за шетњу.

5. Остале активности
У 17.30 ГСС је имао показну вежбу спасавања
повређеног из стене, коју је пратио велики број
планинара. Занимљиво је да је повређеног планинара
симулирао нови председник ПСС Исо Планић.
До касних поподневних сати одвијао се рад више
радионица - за кување у планини, ручне радове за

На Републичкој акцији „Дани планинара“ било је
присутно укупно 650 планинара из 45 клубова.
Потпредседник ПСК “Брђанка”
Наташа Станковић Недељковић

ПЛАНИНАРСКИ МАРАТОН

ФРУШКА ГОРА 28. И 29. АПРИЛ 2018
41. ПЛАНИНАРСКИ МАРАТОН

На овогодишњем 41. по реду нашем најпознатијем
планинарском маратону 9.276 учесника који су на циљу
оверили свој пролазак препешачили су укупно
2оо.398,285 километара.
На старт маратона је изашло 10.707 учесника, од
којих су 3.672 биле жене (34,29%) и 7.035 (65,71%)
мушкарци.
Учесника млађих од 25 година било је 8.438 (78,81%).
На циљ је стигло 9.276 учесника – маратонаца (86,6%).
Одустало је 1.674 учесника (13,4 %)
Иностраних учесника је било из следећих земаља:
Сингапура, Кине, Русије, Велике Британије,
Швајцарске, Немачке, Француске, Пољске, Румуније,
Словеније, Хрватске, Црне Горе, Босне и Херцеговине
и Македоније.

Из Србије су учествовали: ПСК ‘’Победа’’ Београд,
ПД ‘’Копаоник’’ Београд, ПК ‘’Железничар’’ Ниш, ПСК
“Спартак” Суботица, ПСК ‘’Балкан’’ Београд, ПСД
“Поштар” Нови Сад, ПД “Азимут” Београд, Планинарско
рекреативна секција ФТН - Нови Сад, Клуб планинара
Зрењанин, ПСК “Брђанка” Алексинац, ПК ‘’Врбица’’
Велика Плана, ПК ‘’Челик’’- Смедерево, ЖПК ‘’Спартак’’
Суботица, ПСД ‘’Железничар’’ Нови Сад, ПД “Волујак”
Гацко, ПСД ‘’Лаза Марковић’’ Ириг, ПК ‘’Ера’’ Ужице, ПД
‘’Змајевац’’ Врдник, ПД ‘’Букуља’’ Аранђеловац, ПЕК
‘’Гора’’ Крагујевац, ПД “Јеленак” Панчево, ПСД Вршачка
кула - Хемофарм ранинг тим, ПК ‘’Железничар’’
Инђија, ПЕД “Мајевица” Бијељина, ПСД ‘’Раднички’’
Београд, ПК ‘’Гучево’’ Лозница, ПСД ‘’Цер’’ Шабац, ПД
‘’Нафташ’’ Нови Сад, ПД ‘’Жељезничар’’ Сарајево, ПСК
‘’Железничар’’ Краљево, ПСД “Виторог” Шипово, ПК
‘’Гора’’ Врбас, ПСД ‘’Стражилово’’ Сремски Карловци,
ПД ‘’Борковац’’ Рума, ПД ‘’Фрушка гора’’ Нови Сад.
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СТАРТ МАРАТОНА ПОЧЕО ЈЕ 28.АПРИЛА 2018. У
9:00 ЧАСОВА.
А) У категорији маратона под мотом“ Важно је
победити себе”, рекреативну стазу Радости и
задовољства, дугу 4.100 м успешно су прешла 354
учесника (3,9%) од којих 200 деце и 154 пратиоца.
Б) На Маратону за приправнике било је 7240
учесника (79,76%), на следећим стазама:
- маратон приправнички,јужни, дуг 22,738 km, 2113
учесника (23,28%).
- маратон запад – запад, дуг 19622 km, 524 учесника (
5,77%)
- маратон западни, дуг 18,863 km, 573 учесника (6,31%)
- маратон источни, дуг 16,318 km, 3.500 учесника
(38,56%)
- приправнички мини маратон, дуг 10,144 km, 530
учесника (5,84%).
В) Мали маратон прешло је 1483 учесника ( 16,34%),
на следећим стазама:
- маратон источни, дуг 32,249 km, 402 учесника (4,43%)
- маратон западни, дуг 33,105km, 543 учесника ( 5,98%)
- маратон запад – запад, дуг 31086km, 103 учесника
(1.13 %)
- маратон западни екстремни, дуг 35,983km, 353
учесника (3,89%).
Укупан број учесника 9077 (100%)
Г) Учесници такмичарског дела маратона “Важно је
победити друге”:

ПЛАНИНАРСКИ МАРАТОН
Најбољи резултати Маратона 2018. године
Ултраекстремни маратон
Жене:
1. Сандра Јухас, Хрватска, (26 сати и 21минут)
Мушкарци:
1. Зоран Курдија, Загреб, (21 сат, 42 минута и 29 секунди)
Ултрамаратон
Жене:
1. Марјете Гомилшак, Словенија,( 19 сати, 21 минут и 32
секунде);
Мушкарци:
1. Ервин Месарош, Темерин, ( 12 сати и 56 минута и 32
секунде);
Велики јужни маратон :
Мушкарци:
1. Дарко Марјаношић, Суботица,(20 сати, 1 минут и 20
секунди);
Велики западни маратон
Жене:
1. Јаманта Шафрањ, Суботица, (14 сати, 34 минута и 7
секунди);
Мушкарци:
1. Стеван Бондокић, Нови Сад, (20 сати, 10 минута и 29
секунди);
Велики источни маратон
Жене:
1. Агнеш Гириц-Цветковић, (17 сати, 44минута и 2 секунде).
Мушкарци:
1. Флоријан Серан Добрин, Румунија, (12 сати, 4 минута и
22 секунде);
Средњи источни маратон
Жене:
1. Дејана Буторац, Србија, (10 сати, 34 минута и 41
секунда);
Мушкарци:
1. Марко Бићанин, Хрватска, (6 сати, 41 минут и 32
секунде);
Средњи западни маратон
Жене:
1. Милена Вранешевић, Сремска Митровица, (15
сати,45минута и 33 секунде);
Мушкарци:
1. Никола Петков, Нови Сад, (9 сати, 27 минута и 58
секунди );
Средњи јужни маратон
Жене:
1. Радојка Николић, Нови Сад, (9 сати, 12 минута и 52
секунде);
Мушкарци:
1. Миодраг Квргић, Нови Сад, (9 сати, 8 минута и 52
секунде);
Мали источни екстремни маратон:
Жене:
1. Марта Добрзинска, Пољска, (7 сати, 28 минута и 7
секунди);
Мушкарци:
1. Дејан Богдановић, Нови Сад, (5 сати, 57 минута и 14
секунди);
Приправнички маратон
Приправнички јужни маратон
Жене:
1. Исидора Симоновић, Београд, ( 4 сата и 2 минута);
Мушкарци:
1. Ивица Тасић, Оџаци, ( 3 сата и 18 минута);
Приправнички западни маратон
Жене:
1. Полска Пријма, ( 3 сата, 11 минута и 42 секунде);
Мушкарци:
1. Петар Блажић, ( 2 сата и 13 минута);
Приправнички источни маратон
Жене:
1. Јелена Јанежић, Београд, ( 2 сата и 20 минута);

Мушкарци:
1. Ненад Јовановић, Нови Сад, ( 2 сата и 13 минута);
Приправнички мини маратон
Жене:
1. Милица Јоцић, Ваљева, (1 сат и 45 минута);
Мушкарци:
1. Owen Grham, Лондон,( 59 минута);
Мали маратони:
Мали источни маратон
Жене:
1.Јагода Зечевић, Шабац, (5 сати и 23 минута);
Мушкарци:
1. Синиша Жељковић, Нови Сад, ( 3 сата и 59 минута);
Мали западни маратон
Жене:
1. Јелена Драгосавац , ( 6 сати и 16 минута);
Мушкарци:
1. Петар Живановић,( 5 сати и 37 минута);
Мали западни екстремни маратон
Жене:
1. Татјана Јовановска, Нови Сад, ( 7 сати и 2 минута);
Мушкарци:
1. Мирослав Чапко, Кула,( 4 сати и 43 минута);

* ** * * * * * * * * * * * * *

За стазу Ултра екстремног маратона, Ултра маратона,
стазе Великих и Средњих маратона и Малог источног
екстремног маратона урађене су посебне табеле
са свим потребним подацима (стартни број, број
књижице, презиме, име, датум рођења, време старта
трке, земља одакле долази, време проведено на
стази). Подаци су објављени на сајту преко којега су се
учесници пријављивали за Маратон https://www.fruskogorski-maraton.com/.
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Временске прилике у дане маратона су биле, - у суботу
и недељу суво и топло, а преко ноћи на појединим
деоницама је било кише.
Посебно желимо да укажемо да је и овај маратон са
преко 10.000 регистрованих учесника прошао без
озбиљнијих инцидената.
Овогодишњи, 41. планинарски маратон на Фрушкој
гори, отворио је председник Организационог одбора
господин Здравко Јелушић (председник Скупштине
Града Новог Сада).
Из Србије је било преко 10.665 учесника, који су дошли
из разних места.
Са групном пријавом на Маратону је учествовало 2.500
маратонаца, што чини више од четвртине укупног броја
учесника, то је добрим делом растеретило пријавно
место од гужве. Ову праксу је потребно одржавати и
даље, јер се групном пријавом олакшава учешће и
малолетној деци, и – организаторима.
Напомене: На свим досадашњим маратонима
учествовало је 235.599 љубитеља природе, пешачења,
трчања или вожње планинских бицикла.
Због касног доласка на Поповицу на старт, или из неких
других разлога, сваке године, на стази маратона се
нађе и доста нерегистрованих учесника.
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Посебно желимо да истакнемо подршку према
овој манифестацији од стране ЈГСП Нови Сад,
ЈКП “Водовод и канализација” из Новог Сада, ЈКП
“Чистоћа” из Новог Сада, ЈКП ‘’Паркинг сервис’’, ЈКП
“Пут” из Новог Сада, Спортско пословни центар Нови
Сад, ЈП “Национални парк Фрушка гора” из Сремске
Каменице, ЈКП “Водовод” из Руме, ЈКП “Водовод и
канализација” из Инђије, “Црвени крст Новог Сада Градска организација”, “Црвени крст” из Руме.
Из извештаја организатора
ПСД „Железничар“ Нови Сад Обрадио Б. Божовић

ЗАШТИТА
SEKCIJA
ПЛАНИНА

5. Ј У Н - СВЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ „КАМЕНА ГОРА“ ИЗ ПРИЈЕПОЉА - НОСИЛАЦ
РЕПУБЛИЧКЕ НАГРАДЕ ЗА ДОПРИНОС У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

С

ветски дан заштите животне средине прогласила
је Генерална скупштина Уједињених нацијана
Првој светској конференцији о заштити животне
средине у Стокхолму 1972. године и обележава се
сваке године 5. јуна у више од сто земаља.
То је глобални догађај на свим континентима, који
организују државни органи и институције, појединци,
невладине организације, локалне заједнице,
предузетници и медији кроз различите акције, којима
показују своју приврженост заштити и унапређењу
животне средине и потребу промене мишљења и
понашања у вези са екологијом. Тога дана одвијају се
стручни и научни скупови, шетње у природи, садња
дрвећа, бициклистичке вожње, концерти, изложбе
ликовних остварења, фестивали, такмичења у
школама, кампање чишћења и рециклирања. Медији и
школе имају кључну улогу у стицању и ширењу знања о
екологији и јачању свести о потреби и начину заштите
животне средине.
Министарство заштите животне средине Републике

је гајити навике на које ће обезбедити бољи свет за
будуће генерације.”
Министар је подсетио званице на традицију Србије у
заштити животне средине и уз захвалност указао на
значај рада бројних институција и појединаца, који су
се снажно посвећивали заштити животне средине у
протеклим деценијама.
Еколошки проблеми, међу којима употреба пластике,
животна су питања која мобилишу људе широм света,
рекла је у свом обраћању амбасадорка Републике
Индије у Републици Србији Нариндер Чаухан.
Преносећи искуства Индије, која је земља домаћин
овогодишњег глобалног обележавања Светског дана
заштите животне средине, позвала је на промене
навика и избацивање пластичних кеса из свакодневне
употребе.
На свечаности су уручене захвалнице институцијама,
компанијама и појединцима који су се истакли својим
радом и залагањем у заштити животне средине.
Oвогодишњи добитници републичке награде за
допринос животној средини су: Безбедносноинформативна агенција, Компанија „Делез Србија“,
Планинарски клуб „Камена гора“ из Пријепоља,
Програм Уједињених нација за развој (UNDP) и Савез
месних заједница „Стара планина“.
Драган Петрић

Србије тим поводом организовало је централну
свечаност у Ботаничкој башти у Београду, у присуству
представника Владе Републике Србије, државних
органа и институција, дипломатског кора, стручне и
научне јавности, невладиних организација и медија.
Министар заштите животне средине Горан Триванје,
истакавши значај Светског дана животне средине,
позвао на покретање акција у националним и локалним
оквирима у правцу решавања наjзначајних еколошких
проблема, указавши да за квалитет животне средине
одговорност сносимо сви, појединачно и као друштво
у целини.
„Питање животне средине је питање културе и важно
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БРЕСНИК, ЧЕМЕРНО, БОРОВНИЦЕ...

С

ваког 22.јула у краљевачко село Бресник сјати
се велики број планинара и љубитеља природе.
Већ шести пут се овде организује манифестација
“Дани боровнице”. Краљевачке планинаре и њихове
госте из Македоније дочекује љубазни домаћин
Радојица. У његовом скромном дворишту окупи се
по стотинак људи. За ту прилику домаћин обезбеди
храну и музику, а гости лепо расположење. Иначе,
Радојичина кућа је на највишем положају у селу и види
се цела околина Бресника. Циљ овог дружења је берба
боровница и пешачење на врх планине Чемерно ,
звани Гусарица.

Стаза до Гусарице води кроз густу букову шуму по
добром планинском путу. Јулско сунце планини даје
посебну тамнозелену боју. Свуда поред стазе заостају
планинари за колоном и беру зреле малине.

После више од два сата пењања, излази се из шуме на
отворено и ту заиста застаје дах и због умора, и због
лепог погледа... Врхови Столова, Копаоника, Жељина
и Троглава окружују хоризонт. Бели лоптасти облаци
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може да их нађе у трави . Дивљи црвени каранфил и
бела рада такмиче се у својој лепоти, а жуте главице
црног омана обилази пауновац, најлепши овдашњи
лептир.
Кад се добро одморисмо и нагледасмо лепоте,
враћамо се на почетак - код газда Радојице. Спремно је
хладно пиво и вода. Свуда по Чемерну има воде, каже
Радојица, мало рада треба да се направи сопствени
резервоар. Уз причу поред чесме упитах га да ли се
сретао са вуковима, или медведима, којих овде има.
Каже - само се ловци и дрвосече са њима срећу. Има
их осам на Чемерну, али не чине штету.

дремају на бистром небу, а господари висина, орлови,
надгледају нашу колону. Поглед у недоглед! По лепом
дану види се и бела грађевина - манастир Студеница.
Иначе, са Чемера се види цео ток реке Студенице.
Расцветале стрмине и ливаде, оивичене шпалиром
високе кипровине - призор за разгледницу... Сазрели
грмови црвене зове виде се из даљине. Заустављамо
се испред једне напуштене грађевине поред стазе.
Лепо сазидана кућа од камена који блиста на сунцу,
покошена окућница и извор хладне воде су све што
нам треба. Поплашили смо неколико креја из оближњег
грма . Својим крештањем свима у шуми су објавили
наше присуство.Бујна, висока трава, при самом врху
Гусарице, скрива ниско грмље боровнице. Добро око

Ова лепа прилика за дружење оживи село Бресник.
Скупе се овде мештани, а и они који су напустили
огњиште и живе у граду. Склопи се понеко пријатељство,
а најлепше успомене за цео живот су доживљаји
и фотографије. Измењах телефонске бројеве са
пријатељима из Македоније и - поздрав до следеће
године!
Следеће године обавезно носим посуду за малине,
пре сазру од боровница, а понесите и ви...
Светлана Крџић
(преузето са блога Путописи из заборава)
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АЛПИНИСТИ У СТЕНАМА ВУКАНА

ИЗВЕШТАЈ СА ТАБОРА АЛПИНИСТА
„ГОРЊАК 2018 “
Шести традиционални алпинистички табор „Горњак
2018“ одржан је од 11. до 13. маја 2018. године
на територији општине Петровац на Млави, у
организацији Алпинистичког одсека Пожаревац
под покровитељством Комисије за алпинизам
Планинарског савеза Србије. Место окупљања
учесника био је Дом извиђача у Бањи Ждрело недалеко
од Горњачке клисуре.
Учествовала су 63 пењача из скоро свих наших одсека
, чији је циљ био пењање у сувој стени класичних
алпинистичких смерова висине 50 до 300 метара и
тежина од III степена УИАА и више. Смештај учесника
је био организован у Дому извиђача, или властитим
шаторима уз могућност коришћења дома. Превоз је
био у сопственој режији, аутомобилима или линијама
јавног превоза уз суфинансирање трошкова из
средстава предвиђених за рад Комисије за алпинизам.
Предност приликом пријављивања су имали пењачи
са овереним звањима за 2017. годину, а за учешће на
Табору је било неопходно најмање имати звање - млађи
алпинистички приправник, или течајац са завршеним
летњим алпинистичким течајем. Клубови, одсеци и
секције који шаљу млађе алпинистичке приправнике
или течајце морали су да задуже најмање једног
искуснијег пењача на два неискусна, у складу са
Правилником КА ПСС. Они који нису могли да оформе
навезу у складу са Правилником, могли су своје
активности спроводити на спортским смеровима.
Табор је благовремено пријављен СУП Петровац на
Млави, као и Служби хитне помоћи Здравственог
центра Петровац на Млави. Сва безбедносна правила
су поштована, никаквих инцидената није било, тако
да можемо рећи да је ова акција спроведена на високом
нивоу. Била су присутна и три активна инструктора
алпинизма, који су били несебични у подели свог
богатог искуства млађим колегама. Континуирано
су обављане и консултације приликом одабира
смерова и помоћи у виду скица, описа, приступа,
планирања итд. У вечерњим сатима, након пењачких
активности, Виктор Вереш, члан АОП, одржао је
предавање „Оријентација и топографија“....
Сви учесници су били обавезни да своје успоне најаве
дан раније, као и да воде дневни извештај успона и
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приложе фотографије.. На основу тих извештаја
дошло се до збира од 139 испењаних алпинистичких
смерова за време трајања Табора. Драгоценост
сваког оваквог скупа представља првенствено
испењан смер, а овом приликом су у томе успели
Предраг Павловић и Драган Милошевић. Тиме је
табор допринео не само промовисању пењалишта,
већ је и само пењалиште обогаћено новим садржајем.
Списак клубова (одсека) учесника табора:
АС Ниш
АО Шабац
АС Нови Сад
АО БеоградАО Авала
АС Спартак Суботица
АО Јастребац
АО Каблар
АО Пожаревац

АЛПИНИСТИ У СТЕНАМАSEKCIJA
ВУКАНА
Смерови који су успешно испењани су следећи:
• Фидел
• Dodo’s delight
• Последња игра лептира
• Пројекат са бургијом
• Љубинка лево
• Заборављена бургија
• Ладне воде
• Мали гребен
• Љубинка десно
• Југоисточни брид козијег рога
• Ликарев гребен
• Миличин гребен
• Искушеника Душана
• Маљчики
• Владин гребен
• Пеђин
• Растков
• Првомајска
• Мањинов
• Чернејева
• Јагњеће бригаде
• Драганов гребен
• Превенствени (још увек нема име)

Целокупан догађај пратили су локални медији, а
присутни су били и руководиоци Општине Петровац
на Млави, Спортског савеза Петровац на Млави
и Месне заједнице Ждрело, који су великодушно
понудили помоћ у организацији табора. Први пут је
табору присуствовао и председник ПСС.
Сви учесници су показали нескривено задовољство
табором, не само у смислу остваривања његових
циљева, већ и промовисања алпинизма, буђења
интересовања, као и за пењалиште и поновни
долазак у Горњачку клисуру.
							
У Београду,
18. 5. 2018.
Извештај сачинила
Јелена Јаковљевић
вођа табора
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СЛЕТ
SEKCIJA
ПЛАНИНАРА ЖЕЛЕЗНИЧАРА

ИЗВЕШТАЈ СА МЕЂУНАРОДНОГ СЛЕТА
ПЛАНИНАРА ПД “ЖЕЉЕЗНИЧАР”
У ХРВАТСКОЈ

С

ОД 15-17. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ

лет је одржан на планини Велебит, у месту Башке
Оштарије код Госпића, на надморској висини од
935 м. у организацији Планинарског друштва
„Жељезничар“ из Госпића. До Госпића и Оштарија има
„свега“ око 600 километара од Новог Сада и Београда!
још давне 1961. године одржан је први Слет
железничарских планинарских друштава Југославије.
Од тада слетови су одржавани редовно сваке године
у другој Републици. То је трајало све до распада
Југославије. Тада је настао вишегодишњи прекид.
Последњих неколико година то дугогодишње дружење
је обновљено, али са знатно мањим бројем друштава
и са смањеним бројем учесника. Садашња окупљања
су постала међународна.

су необичног решења. Све је уклопљено у прекрасан
амбијент са погледом на околне шуме и голе каменита
стене Велебита! Цена ноћења у свим објектима није
наивна, 65 куна, или око 9 Евра.
У суботу, 16. јуна, било је шест кружних планинарских
тура - две тешке и дуготрајне- на Садиковац, Кизу,
Дабарске кукове, Премужићеву стазу у трајању од
8-10 сати хода и две средње стазе на Љубичко брдо
и Кизу, у трајању 3-4 сата хода. Најлакше су биле на
Терезијану и Кубус, које се прелазе за око два сата..
Кубус је исклесана камена коцка постављена на
превоју Оштаријском седлу у част изградње цесте од
Госпића до мора и Карлобага. Кубус је постављен 1846.
године и има натпис на немачком језиу. Са превоја су
прекрасни видици како на околне велебитске висове,
тако и на Јадранско море, оток Паг и летовалиште
Карлобаг. (Додаћу да је први друм ка мору пробијен
још у 18. веку. Била је то Каролиншка цеста. Потом је
саграђена цеста Терзијана, да би сада на превоју био
тунел. Остаци старих цеста су видљиви и очувани, па
се често и туристички обилазе. Код Кубуса је ветар,
бура, био толико јак, да ме је хтео одувати.
После суботњег напорног пешачења многим
ветеранима није било тешко да се веселе уз музику
до касно у ноћ. Недеља је предвиђена за уобичајена
На овогодишњем слету било је планинара из Хрватске, планинарска такмичења - лупање лонца, бацање
Словеније, Србије и Мађарске. Укупан број планинара камена са рамена, скок у даљ, трка у врећи, надвлачење
је био свега око 120. Интересантно је да су учесници конопца, пикадо и такмичење у брзини испијања пива,
слета били из старије генерације планинара, а не појединачно, већ екипно! На крају је био ручак,
млађих је било врло мало. Учесници су били из 10 подела диплома, захвалница и потом – разлаз...
планинарско - железничарских друштава - Љубљане, Договорено је да се следећи Међународни слет
Цеља, Марибора,, Загреба, Госпића, Шида Лајковца, “Железничара” одржи у Србији, трећег викенда јуна
Београда и један учесник из Новог Сада. На слету 2019. године у организацији „Ћире“ из Лајковца на
су учествовали и планинари чланови „Локомотив“- Колубари и Рајцу.
Будимпешта из Мађарске, њих десетак.
Александар Дамјановић
Смештај је био у Планинарском дому “Вила Велебита”,
фото ПД “Ћира” Лајковац
у оближњем хостелу и лепом ауто-кампу у Башким
Оштаријама.. Овај камп је на равној травнатој ливади са
засађеним дрвећем, поред потока-понорнице Љубић,
покривен надстрешницом и озиданим роштиљем.
Најинтересантнији су бунгалови, брвнаре - укопане
у земљу. Има их осам. Неки су трокреветни, неки
петокреветни, а има и двокреветних. Врата и прозори
14
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ОДБРАНА ОТАЏБИНЕ

100 ГОДИНА ОД ЗАВРШЕТКА ВЕЛИКОГ
РАТА 1914-1918
ВРЕМЕ ТУГЕ И ПОНОСА

“Родитељ је њихов храбри српски народ
горостас у светској историји војни,
који је све стазе искушења прошо
и чији су борци дивљења достојни...”
		
Војислав Илић Млађи

Обавештавам целокупну српску јавност да ми се кућа угасила.
Пре два дана погинуо ми је и последњи, четврти син. Студент права.”
(Родитељска читуља објављена у Српским новинама 1918. )

БЕСМРТНА МЛАДОСТ
- ЈЕДАН ОД 13ОО КАПЛАРА „Цео мој живот био је један велики напор, пре
свега патриотски. Цела моја генерација била је
таква. Ми смо ратовали и подвизима запрепастили
целу Европу” - записао је Винавер. Поред изузетног
познавања историје српског језика, иако му није био
матерњи, био је књижевник, преводилац и песник
великог дара.
Из једне од његових песама изникао је снажан лик
ратникa који “отворених очију, покривен небесним
покривачем слути тајно гмизање човечанства у
срећи и очајању, у патњи и грабежу...”

Станислав Винавер

С

танислав Винавер рођен је у Шапцу1891. године
у угледној јеврејској породици. Био је и остао
један од најобразованијих људи у Србији тада
и за сва времена. Студирао је математику, физику,
филозофију и музику на Сорбони. Учесник је у
балканским ратовима и Првом светском рату. Један
је од 1300 каплара, поручник у Ђачком батаљону.
Прешао је голготу повлачења преко Албаније, на
Крфу уређивао “Српске новине”.
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ОДБРАНА ОТАЏБИНЕ

БЛАГОЈЕ
ИЗВОРНИК
Осећао је превоје, нагибе, гребене, изгибе,
Знао је где се издиже чука, где расте брег,
Знао је кад иза планине
Надође нова већа стрмнина,
Када у гужви врхова, кланаца, венаца
Земља се умирује
И вал се спушта благ и мек.
У томе успону, узлету, комешању
Ведри су пропланци, славни пашњаци
И као да застају, и усред бунила,
Нeчег се сећају,
И као пре свих времена да је уклет ту
Извор, изненадан и чист
Скривен и тихо
Жуборно распеван.
Па као да извор дозива
Хиљадама туђих гласова
Тим бесомучним кршем,
Камењем, грањем, корењем, облацима.
И што више грознице у пустом ројењу
Што више склопа и расклопа
И неког пркоса, и неког поноса
И неког очајног неспоразума
- Као да се ради о безброју путева
Који су сви сплетени у клупче Утолико је већма очекиван
Радостан и насмејан
И благословен
Тај извор.
Он зове оног који уме да чује
Да слути
Да зна.
Благоје Изворник налазио је увек воду
И изналазио пут
И одређивао правац
И није се варао где је шта.
Ваљда је исто тако знао и људе
И њихов поредак и начин
Само није хтео никоме да каже
А ко би га и разумео?
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Он је знао откуда врви непријатељ,
И да ли ће да ухвати баш ову литицу
И као да је слутио
И тајно гмизање човечанства
У срећи и очајању,
У патњи и грабежу
У пљачки, радости, молитви
Кроз непроходне векове
Кроз глуху гору прошлости
- Која је одјекивала у њемуКроз будућност пуну тутња и топота.
Благоје Изворник се ограничио
Само на земљу и воду
На брдо и долину
На планину и камен
На то нешто ситне тајне
А ћутао је о људима
О тајнама великима
Мада је кроз сан и јаву
Чувао народе.
Лежећи на ледини
У ноћи бескрајне и ледене,
- Када су уморни војници ћућорили
По стоти пут исту нејасну вест
Или неко старо језиво пророчанство
И покривали се чим стигнуБлагоје Изворник, отворених очију
покривао се небесним покривачем.
Размршавао је звезде
У њиховом неутешном ходу,
Заплете великих и малих кола,
У треперењу млечнога пута
Падове и рушења светлих гнезда.
Осећао је неко свеопште предење и распредање
И мислио је : ах колико, колико
Стрпељивог, неодложног посла има Господ Бог
Да то држи - одржи, одмрси – не помрси,
И хоће ли икада стићи
Да посвети мало свога драгога времена
И нама, и нама
Заборављенима,
- И нашој Србији
Станислав Винавер

ОДБРАНА ОТАЏБИНЕ
“У борби за слободу Србија је
жртвовала
најдрагоценије. Своју младост. Последње што
је имала.Залихе своје интелигенције ставила на
жртвеник отаџбине. Ђаке и студенте. Али, ти
млади људи, који су из школских клупа, после само
два месеца обуке, кренули у борбу нису се сматрали
жртвом. ...Пратио сам их од Београда до Скопља.
Певали су. Тешили мајке и сестре, ови голобради
Срби, који ни прву љубав још нису упознали, да ће се
са очевима вратити у слободну земљу. Јесу ли били
свесни да се многи неће вратити ? Не знам. Можда
нису. Али је извесно, они су подигли морал уморним
ратницима.Ова српска младост, која је дала пример и
учинила подвиг и мом животу дала је смисао, о њима
причам и пишем, јер су лекција како се љуби отаџбина
и слобода .То је лекција и о смелости Врховне команде
да толико ризикује и оклеветаног српског народа, да
пред њим скидамо капу и учимо гест поштовања и
признања...” - записао је француски генерал и војни
историчар Жорж Револ.
______________________

Надежда Петровић

*

У Другом светском рату Станислав Винавер је био у
заробљеништву у логору Оснабрик.
Мајка је страдала у гасној комори.
По завршетку рата, од 1946. до 1955. Винавер живи
у Београду.
Радио је у Mинистарству просвете.
Бавио се књижевним радом и преводио дела са
неколико страних језика.
Најзначајнији је књижевни критичар и део српске
књижевне авангарде између два светска рата.
Умро је у Нишкој Бањи 1956. године.

Flora Sends

„Благоје Изворник“- Сабрана дела С.Винавера,
књ.10, Европска ноћ
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НАЈБОЉЕ ФОТОГРАФИЈЕ ПСК „ПОБЕДА“
У 2017. ГОДИНИ
ПСК „Победа“ је на годишњој скупштини клуба 24.03.2018. године одабрала најбоље
фотографије на традиционалној изложби, ауторки и аутора чланова планинарске организације.
Планинарски гласник за своје читаоце представља награђене фотографије.

ПЛАНИНАРСКА ФОТОГРАФИЈА
I награда:
НАТАША ТОДОСИЋ
/назив
фотографије: „ Богови уступају свој престо“/

III награда:
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АЛЕКСАНДАР БУБАЊА
/назив фотографије: „Златибор “/

II награда:

АЛЕКСАНДАР БУБАЊА
/назив фотографије: „Златибор “/

ПЕЈЗАЖ

I награда:
МИРОСЛАВ ЗАРИЋ
фотографије: “Ледени корал“/

/назив

ПЛАНИНАРСКА УМЕТНОСТ
SEKCIJA
II награда:
МИРЈАНА ОЉАЧИЋ /назив
фотографије: „Кад Тупавица процури“/

ДОКУМЕТАРНА ФОТОГРАФИЈА
I награда:

ИВАН ХРЊИЧЕК
/назив фотографије: „Истина“/

III награда:
МАРИЈА ПЕТРОВИЋ
/назив фотографије: „Игра облака“//

II награда:
СНЕЖАНА ТОДОСИЋ /назив
фотографије: „Едукација, камп планинарске едукације“/

III награда:
МИРЈАНА ОЉАЧИЋ
фотографије: „Планинарке“/

III награда:

/назив

МАРИЈА ПЕТРОВИЋ /назив ИИИ III
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БАЛКАНСКА САРАДЊА
SEKCIJA

ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА БАЛКАНСКЕ
ПЛАНИНАРСКЕ УНИЈЕ У ТУРСКОЈ
БУРСА, 2О18

У

турском граду Бурси ( 11-13. V .2018 ) одржан је
19. састанак Балканске планинарске уније. Према
Дневном реду, представљени су извештаји о
досадашњим акцијама и планови за наредни период.
Извештај са такмичења у планинарској оријентацији
за првенство Балкана поднели су Борис Мићић и
Владислав Матковић, уз квалитетне видео- записе, о
чему су се присутни похвално изразили. Б. Мићић је
детаљно известио о Отвореном купу у пењању у леду и
драј тулингу у лиги Словеније, Хрватске и Србије.
О планинарским домовима говорио је Бојан Ротовник
из Планинске звезе Словеније. Првенство Балкана у
планинарској оријентацији одржаће се у Македонији,
на Охриду, од 5. до 7. октобра 2018.

Поводом 50 година од оснивања Европске пешачке
асоцијације (ЕРА) планиран је састанак БМУ – ЕРА у
Македонији током 2018. године.

Следећи састанак, односно изборна скупштина БМУ,
одржаће се у Албанији, када ће бити обележена
двадесета годишњица постојања Балканске планинарске
уније.У знак захвалности и признања за велики
допринос у раду БМУ, додељена је Плакета БМУ
Аладину Караџи - досадашњем члану Извршног одбора
ове организације.
Планирани успон на Монблан отказан је због тешкоћа
око резервације смештаја и замењен је одласком
на успон на највиши врх Швајцарске Дуфор шпиц
(4636 м). Успон ће водити Владислав Матковић и
Зоран Степановић из Планинарског савеза Србије.
На састанку је представљен пројекат Бугарског
туристичког савеза под називом „ 10 врхова Балкана“.
Поднети су и реферати о раду ЕУМЕ, ЕРЕ и УИАА.

За 2020. годину најављена је седница БМУ, која ће се
одржати у Републици Чешкој.
На седници у Бурси, Планинарски савез Србије
представљали су Борис Мићић, Владислав Матковић,
Мирко Детичек и Драгослав Гогић.
Драгослав Гогић
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ПЛАНИНАРИ ПК “ЗМАЈ” НА КРОВУ
МАКЕДОНИЈЕ - ШАР ПЛАНИНA
- ПЛАНИНА СУНЦЕМ ОКУПАНА -

П

ланинари ПД “Змај” из Косовске Митровице
боравили су два дана (26. и 27. маја) на
планинском успону поводом Међународне
планинарске акције “37. успон на Титов врх 2018 “.
Домаћини ове акције, из Планинарског клуба “Љуботен”
из Тетова, потрудили су се да гостима обезбеде добре
услове за пењање на један од највиших врхова у
Македонији - Титов врх на Шар-планини ( 2747m).
Окупљање планинара почело је у суботу, 26. маја,
на чувеном излетишту Попова Шапка. Акцији је
присуствовало 15 планинарских друштава са преко 300
планинара из Македоније, Србије, Црне Горе, Босне и
Херцеговине, Словеније и Бугарске. Већина је стигла у
суботу. Екипа ПД “Змај” такође је стигла у суботу,
а представљали су је Никола Пачариз - координатор
и вођа пута, Дражевић Драгољуб - председник Клуба
и истакнути планинар, Милан Продановић - планинар
који се попео на многе европске врхове, Синиша
Миљковић, стари горски вук и Нинослав Кики Сташић,
хроничар многих догађаја у нашем граду.
Након смештања, одржан је састанак са домаћинима у
вези са планираном акцијом. Говорило се о стази која
је у једном правцу дуга 14 km са висинском разликом
1047 метара. Стаза је “средње тешка” и захтева добру
физичку припремљеност учесника. На стази су и три
контролна пункта, на којима ће се печатима оверавати
књижице учесника и пружати медицинска помоћ.
После састанка подељене су захвалнице и књижице
представницима друштава, а након тога је организована
вечера уз забаву у Хотелу “Попова Шапка”
На пешачење смо кренули у 6.30. Било је дивно
сунчано јутро, а задовољна лица наговештавала су
успешан дан. Прва контролна тачка “Вакуф” била је на
2000 m, након два сата друга контролна тачка “Казан”
на 2391 м, а након сат ипо трећа - “Турчин” на 2702
метра. Стаза којом идемо не води кроз шуму, него
између жбуња, планинских извора потока, понегде
има мало снега, понегде камења и стена, сипара
и као тепих меке шарске траве.....Време сунчано,
без облачка, шире се мириси разноврсног биља...
Фотографисање је обавезно, све се “хвата” у објектив
- осмеси, ведрина, усхићење... Најтежи део стазе је
у завршници, последњих пола сата. Успон који треба
савладати је око 400 метара стрм, са стенама и
сипаром. Надлећу орлови и прате нас као и многи пси

шарпланинци. Бела стада оваца виде се у даљини. На
врху поред куле милују нас слапови сунца. Пуца поглед
на већи део Македоније. Снега има само у шарама, већ
је окопнео. Са заставама клубова фотографишемо се
за још једну успомену на излазак на Титов врх.

Силазак са врха траје нешто краће, око 3,5 сата. Ноге
су уморне и треба бити обазрив, ту су и непредвидиви
грчеви у мишићима. Све се то, међутим, поништава
пред лепотом Шаре, чија је укупна дужина 120 km,
а простире се планинским венцем и до нашег дела
Шаре на Брезовици. Како само прија хладна вода на
успутним кладенцима Шаре...
Око 16 часова стижемо на јутрошњу полазну тачку.
Видно уморни, али озарени и благословени, крећемо
нашим теренцем назад пут Митровице. Враћамо се
у сумрак. Јездимо косовском равницом. Пролазимо
поред насеља, уз ауто-пут много нових објеката. Од
Приштине гушћи саобраћај захтева при вожњи већу
опрезност. .
Пролазимо Недаковац, Вучитрн и око 22 сата, након
три сата вожње и пређених 160 километара, поново
смо у нашем граду богатији за још једно искуство и
оплемењени лепотом планине.
Поздрављамо се и најављујемо ново дружење 28, 29.
и 30. јуна на Брезовици у сусрет врховима Љуботен и
Бистра.
Бистро нам било, планинари!		
					
Никола Пачариз
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ТРЕСКАВИЦА
ПЛАНИНА ЈЕЗЕРА И ИЗВОРА

Т

рескавица је планина у централној Босни, која се села према Трескавици води макадамски пут, који је
налази тридесетак километара јужно од Сарајева. маркиран,а погодан је само за теренска возила, или
Припада ланцу динарских планина. Подељена је пешачење.
на две целине: северни део који се назива Босанска,
или ТрновскаТрескавица и јужни део под називом
Херцеговачка, или Калиновачка. Назив је добила по
честим, мањим потресима. Ову планину красе велике
и густе шуме, ливаде са врло богатом флором, пет
глацијалних језера и бројни извори питке воде. Према
легенди, Трескавица има чак 365 извора, међу којим
су и извори пет великих река: Жељезнице, Бистрице,
Љуте, Бијеле и Ракитнице. Планина Трескавица је
једна од најлепших планина Босне и Херцеговине.

Група планинара са којом сам кренула из Чачка, због
бројних перипетија на путу, у Сарајево стиже касно
поподне. Ту нас чекају планинари из Сарајева Нермин,
Остоја и Симара. Са њима крећемо прекоТрнова до
Турова (875 m), где остављамо комби и настављамо
пешке. После сат пешачења (три и по километра)
Посебан украсТрескавице су њених пет језера. Језера стижемо до планинарске куће Суставац. Кућа је
представљају праву природну реткост и планинарску отворена викендом, а уз најаву и у другим терминима.
атракцију, а налазе се изнад 1500 м надморске Налази се под управом Планинарског друштва
висине. Глацијална језера на Трескавици су: Велико, “Трескавица”. Већ је пао мрак, па даље идемо кроз
Бјело, Црно, Платно и Мало језеро. На Трескавици се шуму уз светлуцање свитаца и лампи, слушајући хук
налази седам врхова виших од 2000 метара. Највиши реке. Одахнусмо када угледасмо светло Планинарског
врх (2088 m) има три различита имена: Ђокин торањ дома „Радован Бјелица“ (1260 m). Дом је изграђен пре
(према лименом торњу,који је поставио планинар неколико година и одржава га ПСЕД „Рунолист 05“ из
Ђоко Петровић), Мала Ћаба (тако врх традиционално Трнова. У дому је све ново и чисто. Помоћу соларних
називају мештани села у подножју Трескавице, који су панела обезбеђује се струја за осветљење. Урађен је
врх традиционално посећивали из религијских мотива) и мокри чвор, али нема топле воде. Домаћини Беба и
и Паклијеш (по суровости и неприступачности терена). Мимо нас срдачно дочекују. Уморни од путовања, убрзо
Иако се ова планина сматра једном од најлепших у одлазимо на спавање.
Босни и Херцеговини, планинари је често заобилазе Сутра дан је освануо леп и сунчан дан. Пробудила нас
због страха од мина из минулог рата, а и због приличне је песма птица. На стазу полазимо поред водопада
неприступачности. Најпогоднији приступ Трескавици је Скок, који тренутно нема воде. Идући најпре кроз
из села Турови, докле се може доћи и аутомобилом. шуму, а затим ливадом, за сат и по хода стижемо до
У селу Турови (четири километра од Трнова) постоје Црног језера (1675 m). После краћег задржавања,
домаћинства која се баве сеоским туризмом, па је овде настављамо пут силаском низ стрмину ка Великом
могуће за мање групе пронаћи преноћиште. Од овог језеру. Ливада пуна жутог јаблана(Trolliuseuropaeus),
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једног од најлепших цветова високих планина, плаво
језеро и стеновити врхови делују скоро нестварно.
Велико језеро је највеће и најлепше на планини, дуго је
220 m, широко 185 m, а дубоко шест метара. Средином
20. века језера наТрескавици су вештачки порибљена,
али је експеримент успео само у Великом језеру, у којем
има пастрмки. Вода је кристално чиста, па се беличасти
облаци и околни врхови у њој огледају. Поред језера
је извор, трећи на који наилазимо. Узимамо свежу
воду и настављамо лагани успон до Платног језера
(1580 m), које је знатно мање од Великог. Ово језеро
је доста плитко, као неко разастрто платно, па је тако
и име добило. Настављамо даље ка врху маркираном
стазом, наилазимо на остатке снега које обилазимо и
излазимо на гребен.

Током минулог рата Трескавица је била поприште
великих битака и још увек није деминирана. Наши
домаћини нас упозоравају да се не крећемо ван
маркиране стазе. Могу се свуда успут видети трагови
рата, па десетогодишњи Богдан скупља чауре као
сувенире. Гласно се питам: „Које овде, у овој лепоти,
са киме ратовао?“ , а Нермин ми одговара: „Млатили
смо се ја и Остоја, а фукара се обогатила.“ Ово и јесте
суштина трагичног рата на овим просторима.

Сарајева. Договарамо се да се са њима видимо за
неколико недеља, када буду долазили на Каблар.
Силазак са врха уследио је лаганијом стазом која
је,углавном, пролазила преко ливада,које су биле
окићене најразличитијим цвећем. Поново силазимо
до Великог језера, где правимо дужу паузу. До дома
силазимо шумском стазом често прескачући посечена
стабла. После 18 km ходања по планини стижемо у
дом.
Захваљујући пријатељству нашег Вукоте са Нермином,
добијамо ручак, који су припремили Беба и Мимо.
Стиже једна група планинара из Сарајева, па се уз
песму и пиво наставило дружење.
Тек у повратку, следећег јутра, видели смо лепу стазу
којом смо дошли до дома. Стаза пролази између
столетних стабала, лагано се спуштајући према селу у
коме нас је сачекао комби.
Комбијем долазимо до излетишта Казани, најлепшег
дела реке Жељезнице. Казани су настали недалеко
од изворишта реке. Вода је након неколико стотина
метара мирног тока направила уски кањон у камену
кречњаку и издубила корито дубоко десетак, дуго око
150 метара. Утом делу вода пени, што ствара утисак
као да вода кључа у казану, па је због тога тај део
назван Казани.
СаТребевића, на који стижемо комбијем, спуштамо
се гондолом до Сарајева. Још мало шетње по
Башчаршији, ћевапи, туфахије...и опраштамо се са
Нермином и Остојом.
Полазимо назад у Србију носећи са собом
лепотуТрескавице и сећање на све дивне људе са
којима смо се дружили у протекла три дана.
(Корисне информације: Мимо- моб: 00387/66489-366,
ПСЕД „Рунолист 05“ Трново (pesd.runolist@gmail.com)
Текст и фотографије Рада Вукосављевић, Краљево

Стижемо на врх после пет сати лаганог пешачења.
Правимо дужу паузу. Пристиже група планинара из
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ПЛАНИНЕ ОКО НАС

ЖУРИМ - КАПИЈА КАПЕТАНОВОГ ЈЕЗЕРА

Н

акон дуге ноћи испуњене немирним сном,
кривинама и кратким одморима, око шет сати
ујутру стигли смо на место са којега почиње
наше упознавање са Морачким планинама у Црној
Гори. По изласку из аутобуса премештамо ствари у
мале ранчеве и у тишини, као у наставку неиспаване
ноћи, лагано крећемо на данашњу туру. Пред нама су
два врха. Велики и Мали Журим. Изгледају као две
израслине из земље које најављују да проласком
између њих улазимо у простор који ће нас довести до
језера капетана Мушовића, до Капетановог језера.
Акција у организацији ПД “Победа” из Београда, под
вођством Бобише Мариновића, окупила је тридесетак
планинара из неколико клубова. Све се догодило у два
дана, 26. и 27. маја 2018.
Првог дана, на самом почетку акције, попели смо се
на два врха -. Велики и Мали Журим. Велики Журим
је висок 2035 мнв. Приступачан је, а са његовог врха
могуће је сагледати поход који нам тек предстоји.
Успон на његовог суседа, Мали Журим (1962 мнв),
коме је природа подарила далеко раскошнији облик,
од првог тренутка нас призива својом лепотом. Са
лакоћом се спуштамо низ падине и преко напуштених
катуна стижемо до подножја овог изазовног врха.
Ранчеве и штапове остављамо испред самог врха
Малог Журима, а последњих неколико стотина метара
пролазимо помажући једни другима уз више него
добру асистенцију водича. Већина учесника први пут
ужива у техници пењања у којој је за успон поред ногу,
потребно користити и руке.

Пут настављамо по крашком терену,украшеном
камењем и травом. Капије врхова Журима остају иза
нас, а ми настављамо даље ка Илијином врху (2051
мнв) којим се пењемо оснажени енергијом читавог
амбијента. У наставку стижемо и на Николин врх (2001
мнв) са којега, као на длану, видимо место где ћемо
преноћити - Капетаново језеро.
Капетаново језеро је ледничког порекла и делује далеко
лепше него на било којој фотографији. Надморска
висина језера износи око 1670 метара. И даље је
нетакнути бисер, мада се у ваздуху осећа немир који
му може донети ужурбана цивилизација, желећи да
ово место приближи већем броју људи. Надамо се
да се то неће догодити и да ће остати доступно само
оним посвећеницима који до њега долазе пењући се
на планину.
Другог дана наше авантуре, пред нама је пут од језера
до Кањона Мртвице. Полазимо у рано јутро и успут
осећамо буђење природе. Пут нас води кроз село
Веље Дубоко, једно од најзабаченијих села у Црној
Гори. Из овог села је наш песник Матија Бећковић,
који је овде подигао споменик својим прецима. Село је
готово празно и тешко је замислити да је овде некада
било више стотина житеља..
Ускоро улазимо и у кањон Мртвице и лаганим ходом
обилазимо све атракције кањона као што је Афродитина
када, Капија жеља и извори Бијели нерини. Стаза за тај
дан је дугачка 27 километара, али је сви прелазе лако,
опчињени тереном и лепотама овог краја.
Спој кањона и високогорских врхова Журима учинио је
да овај излет остане упамћен по разноврсности која је
у сваком учеснику усадила неку нову емоцију
Петар Божовић

Након успона на два врха, време је за кратки предах
под кристално чистим небом Морачких планина.
Уживамо гледајући у врхове који овог пута нису на
програму. -Стожац, Капа Морачка и мистериозни Тали.
На другој страни више него атрактивни Маганик...
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СУБОТИЧКИ ВЕТЕРАН
SEKCIJA

РАЗГОВОР СА МИЛАНОМ ЉУБИЧЕМ,
НАЈСТАРИЈИМ ЧЛАНОМ ПСК “СПАРТАК”

М

илан Љубич има најстарију маркицу у планинарској
књижици у Суботици из 1976. године.
У двадесет осмој години прешао је Велебитску
трансверзалу дужине 12О км, гледао са једне стране
Лику и Далмацију, а са друге бескрај Јадранског мора.
Попео се на Олимп, Триглав,, Јаловец, Беласицу. Један
је од оснивача ПК “Спартак” чији је председник био од
2015-2018. године.
Милан Љубич и Емил Половина, тадашњи председник

ПК “Зорка”, почетком овог века, доносе одлуку о оснивању
новог планинарског клуба. Статут су урадили Милан
Љубич и Мирослав Влаховић, секретар ПК “Зорка”.
Оснивачка скупштина новог планинарског клуба ЖПК
“Спартак” одржана је 15. јануара 2001. године. Први
председник био је Феликс Кривошија, потпредседник
Милан Љубич, а секретар Мирослав Влаховић.
Разговор са Миланом Љубичем водили су Емина и
Витомир.
- Милане, ко су заслужни људи за
развој планинарства у Суботици?
. То су географ Имре Шиметић
који је био председник ПК “Ђуро
Салај”, затим Несто Станић-први
званични алпиниста у Суботици,
као и алпиниста Јосип Филе, У
групи утемељивача планинарства
у Суботици могао би се убројати
и необичан човек Ваци Перо, који
је прешао 40 трансверзала, једна

је била дуга чак 1000 км. О заслугама Иса Планића
написано је много;
Наш саговорник је водио бројне акције, међу којима је
организовао Палићке сусрете;
- Имаш ли искуства са децом, нашим најмлађим
планинарима?
Весело је увек са децом. Увек сам хтео да се забавим
и поиграм са њима.
Било је занимљиво и када смо зими, још у време
Југославије, водили децу на Трескавицу. Снег је био
толико дубок, да су испред нас ишли магарци правећи
нам пртину. Тек за њима смо ишли ми, а деца иза нас...
- Када си се заиста уплашио?
Сваки пут када сам се пењао на Јаловец. Мале стене
се климају, а немаш за шта да се ухватиш. Посебно се
сећам страха када сам се пењао на Олимп - са леве и
десне стране сипар, испод мене 500 метара провалије,а
изнад обла стена за коју се тешко ухватити.
Једном сам са Пером Ваци ишао планином. Испод
нас је била густа магла, а када се магла подигла,
уплашили смо се призора - па ми смо ишли веома
уским гребеном, а са обе стране била је провалија...
- Заштићено подручје ПИО Суботичка пешчара је
у неким деловима
сметлиште. Сваке године се
организује чишћење, а ипак се смеће гомила.
- Шта треба мењати? Законе?
Ништа не треба мењати. Да Полиција направи
неколико сачекуша и казни оне који возилима довозе
смеће у Пешчару, она би била чиста.
						
***
Наш Милан, планинар са најдужим планинарским
стажом у Суботици, отворена је књига за бескрајне
приче о планинарењу.
Емина и Витомир Марковић
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НАЈВЕСЕЛИЈА ПЛАНИНАРСКА АКЦИЈА
Од Рогљевачких, преко Смедовачких до Рајачких пивница (пимница)
Четврта традиционална акција
Планинарског савеза
Тимочког региона

М

ајске свечаности у Неготину, почеле су у недељу,
6.маја 2018. године, у преподневним часовима,
када се више од две стотине планинара из
региона Тимочке крајине, као и гостију из Београда,
упутило ка Рогљеву, селу надомак Неготина, у циљу
обиласка пив(м)ница. Стаза је била дуга 16.5км, време
пешачења око 6 сати.

кратког предаха, председник ПД “Дели Јован” Бобан
Ђорђевић поздравио је присутне планинаре, али и
мештане, уводном речју и отворио акцију. Том приликом
обратили су се и представници неготинске локалне
самоуправе. Приређен је културно- уметнички програм
пропраћен фолклорним и музичким наступом Културноуметничких друштава са територије општине Неготин,
који је наишао на топли одзив видно расположених
учесника акције.
Рогљево

Пивнице - вински подруми (у народу познате као

Село Рогљево може бити и старије од родног града
Хајдук Вељка, Неготина, удаљеног 18 километара, или
пола сата вожње овим путевима. Најранији подаци о
“пимнице”) су камене куће у којима станује чувено селу налазе се у једном, турском попису из давне 1491.
крајинско вино. Саграђене су у периоду између средине године, као место са 56 кућа – више него што их има
18. и тридесетих година 20. века.
данас. У другом бирократском документу с почетка XVI
века име овог села већ је “брендирано” као село чија је
Исток Србије је одувек подразумевао мистику, основна делатност поризводња вина.
тајновитост, посебну филозофију и веровања којима - Испуњен дан на винском путу у винском селу...
се тумачи живот. Моћне и некада златоносне реке У добром расположењу, не обазирући се на облак
ове регије -Тимок, Млава, Пек, су својим током увек кише који се спустио баш при поласку, планинари су се
одређивале животе људи, а њена плодна и здрава одлучно упутили ка Рајцу и Смедовцу.
земља, условили су да се људи настањују уз обале, Стаза којом су пешачили била је са свих страна
баве риболовом, подижу воћњаке, а посебно винограде. ушушкана набујалом природом, која је вешто откривала
делове винограда, на које се пружао чежњив поглед
Организација највеселије планинарске акције у раздраганих планинара.
години била је поверена Савезу планинара Тимочког Путоказ, утврђен планинарским знацима, учеснике
региона, док је улога домаћина припала ПД “Дели највеселије акције одвео је до Рајачких пив(м)ница.
Јован” Неготин, уз покровитељство Општине Рајачке пимнице су јединствене по томе што, иако по
Неготин, Туристичке организације Општине Неготин, свему наликују на село, у њима нико не живи током
МЗ Рогљево ,Смедовац и Рајац, у оквиру Мајских целе године. Свака кућа представља вински подрум,
свечаности Општине Неготин,.
чији власници живе у селу Рајац, које се налази на
Љубазни и одлично организован домаћин је учинио све петнаестак минута хода од пимница.
да се пријатно осећамо током акције.
Куће у Рајачким пивницама имају два дела. Доњи део
По доласку у Рогљево, након пријаве учесника и
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укопан је два метра у земљу, како се температура не
би много мењала током године и служи за прављење
и складиштење вина. Горњи део куће предвиђен је за
боравак људи током бербе. Куће немају димњаке, јер у
њима нико не живи преко целе године.
Рајачке пимнице данас имају око шездесет активних
винских подрума, од преко три стотине, колико их је
некада било. Због земљишта и климе, погодних за
развој винове лозе, Неготинска крајина била је важан
виноградарски регион још у доба Римљана, од трећег
века наше ере.

Вино се из Неготинске крајине превозило бродовима
који су пловили Дунавом. Крајина је крајем 19. века
имала највећу површину под виноградима у целој
Србији.
Када се попнете на Бело брдо и стигнете у Рајачке
пимнице, приметићете да оне заправо представљају
малено село сачињено од кућа саграђених од тесаног
камена и брвана, са крововима покривеним ћерамидом.
Постоји главни трг са чесмом и неколико малих тргова,
око којих су куће поређане у мноштву сокака који чине
својеврстан лавиринт, веома интересантан за шетњу.
Села Рајац, Рогљево и Смедовац налазе се недалеко
једно од другог. Пив(м)нице постоје у сва три села, али
су Рајачке најбоље очуване.
У центру Рајачких пив(м)ница налази се столетно дрво
дуда познато као “запис”, свето дрво које представља
средиште села, поред кога су се некада славиле
сеоске славе (Св. Трифун и Св. Тројица) и код кога су
се завршавале литије.
Планинари су имали прилику да присуствују изложби
фотографија чланова ПД “Дели Јован” (пивница МЗ
Рајац), већ поменутом културно уметничком програму,
организованом обиласку пивница и старог Рајачког
гробља(јединствени надгробни споменици из XVII и
XVIII века) .
Прегршт камених утврђења, која љубоморно чувају
најквалитетнија вина са овог поднебља, мамила су
уздахе и блицеве пристиглих новајлија, али и оних који
их виде по ко зна који пут.

Домаћини локалних пивница срдачно су услужили госте
у пријатном амбијенту, послуживши најквалитетнија
вина са овог поднебља.
Општина Неготин организовала је ручак, малишани
из оближњег села су приредили фолклорни наступ,
планинари су певали, играли, веселили се, пробали
вино и разгледали пивнице.
По повратку из Рајца, свратили су у Смедовац, чија
нетакнута лепота природе не заостаје за Рајцем и
Рогљевом. Мир, тишина, као створени за медитирање
и бег од градске буке.
Смедовачке пивнице налазе се на улазу у село
Смедовац, на винском путу између села Рогљева и
Рајца. За разлику од осталих комплекса пивница, оне
су готово спојене са самим селом. И по архитектури, и
по материјалу градње, врло су сличне својим суседима
и сигурно чине јединствену стилску целину пивница:
Рогљево-Смедовац-Рајац. Неготинске пивнице су
кандидат за упис на листу Светске баштине Унеска.
Цвркут ласта и пролећни амбијент одушевили су
излетнике. Иако на тренутак задихане, пролећно сунце
их није оборило с ногу, већ им је дало подстрек да са
истим жаром и у лепом расположењу наставе пут у
повратку.
Вративши се у Рогљево, почетно али и последње
одредиште, били су срдачно дочекани од стране
мештана уз постављену трпезу на отвореном, уз
планинарски пасуљ, дружење, песму и игру.
Након пријатне гозбе, весеље је настављено, песма се
орила шумом и пив(м)нице су поново оживеле.
Ово је био незабораван дан, који ће остати упамћен по
лепом расположењу и дружењу. Богат програм акције
обећава поновни долазак.!
ПД “Дели Јован”

СЕЋАЊЕ - ПЛАНИНАРСКИ ОПРОШТАЈ

ПЛАНИНАРКА ЗА НЕЗАБОРАВ
НЕГОСАВА НЕГА ГАВРИЛОВИЋ

С

а планинарских стаза отишла је наша Нега,
планинарка за незаборав.
Ваљевка по рођењу, била је верни члан
Планинарског друштва „Маглеш.“ Исто тако је волела
и своје Ваљевске планине.
Као дугогодишњи секретар Планинарског савеза
Србије, Негосава Гавриловић - Нега била је покретачка
снага свих активности Савеза - брза, одговорна,
предусретљива. Увек весела и насмејана, дочекивала
је планинаре из свих крајева тадашње Југославије као
своје рођене.

се са алпинистима, ишла у пећине са спелеолозима,
такмичила у оријентацији и помагала при акцијама и

течајевима Горске службе спасавања.
Припадала је реду најзаслужнијих планинара за
оснивање Службе водича ПСС. Учествовала је у
формирању Клуба ветерана ПСС, организовала
дружења, излете и летовања у планинарским домовима
Србије.
Како је Нега бринула о планинарима, тако су и њени
планинарски пријатељи , из захвалности и поштовања,
бринула о њој. Када јој је помоћ била најпотребнија,
најближи пријатељи др Дејан Сумрак, Воја и Весна
Самолов и Томислав Ћосић - Ћоса учинили су све да
јој ублаже самоћу и последње дане у тешкој болести.
Негин осмех и добро расположење недостајаће нам на
планинарским походима.
Мењала су се руководства Савеза, а она је била
нит која је познавала и повезивала све генерације и
руководстава, и планинара.
Без Неге је било тешко организовати велике планинарске
манифестације - са Негом све је био лакше. Знала је да
брине о детаљима који су до савршенства доводили
организацију слетова, маршева, табора...Била је
најчешће и руководилац бројних акција.
Веома добро је познавала структуру планинарске
организације и била од велике користи свим
комисијама планинарских специјалности. Пењала
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СЕЋАЊЕ НА НАЈБОЉЕ

АРСЕНИЈЕ - АРСА ПОПОВИЋ
НАЈУГЛЕДНИЈИ ЧЛАН ПЛАНИНАРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ПРИЗРЕНУ

Н

ема више много планинара који су имали
задовољство да упознају Арсенија Арсу
Поповића, планинара из Призрена. Рођен је у
Пећи 1905. године, а његови преци беху пореклом из
Велике, са црногорско - васојевићке стране Руговске
клисуре. Чика Арса, како су га звали, предавао
је ботанику у шестој деценији прошлога века у
призренској нижој гимназији. Тада је већ био познати
планинар, који се пењао на многе планине Југославије,
а сигурно и многе ван ње. Као наставник био је човек
од ауторитета и било је, како се сећају многи, срамота
не знати градиво које је предавао.
Знао је Чика Арса да физичко
и ментално здравље могу
бити очувани само ако се тело
излаже напорима на чистом
ваздуху. Као изванредан
педагог, Арса је у септембру
1950. године извео на Шарпланину цео разред под
изговором да беру биљке за
хербаријуме. Знао ја да ће
спавање у Планинарском
дому “Стружје” и боравак у
природи, у многима пробудити жељу за зближавањем
са природом. После овог првог излета, мало који
викенд је прошао, а да нисмо у групама одлазили у
планинарски дом, а касније развијали интересовање за
успон на врхове Шаре. Већина нас се већ 1952. године
учланила у Планинарско друштво “Паштрик” - како се
тада звало, у Призрену. Чика Арса је био председник, и
до краја живота остао веран планинарству.
Када смо 1962. године нас шесторица младих
планинара из Призрена одлучили да кренемо на Титов
врх (највиши део македонског дела Шар-планине,
2747мнв, Чика Арса нам је пред полазак дао савете на
основу свог планинарског искуства. Са родитељском
озбиљношћу износио је упозорења знајући да на дуг
вишедневни пут идемо без компаса и мапе.
Искусни планинар Арса бринуо је да млади планинари
стекну посебна знања о плaнинaрству. Када је било
могуће, слао је перспективне планинаре на обуке
као што су оријентација, пружање помоћи, исхрана у
планини, пењање и скијање и друге корисне активности.
Средином 60 -тих година прошлог века Чика Арса
на Власини се срео са Чика Душком Јовановићем,
председником ПД “ Победа” из Београда. Тада је

договорено да се “Шара” придружи планинарским
сусретима “Братство и јединство” на нивоу ПС
Југославије, а у тим сусретима су се налазила по два
друштва из сваке Републике. (осим из Србије три:
“Победа” из Београда, “Шара” из Призрена и “Змајевац”
из Врдника)
Заслугом Чика Арсе Поповића одржан је 1964. године
Слет планинара Србије на Превалцу (код Брезовице на
Шари), а већ 1970. године - “Шара” је била организатор
сусрета планинара Југославије “Братство и јединство”.
У време Чика Арсиног планинарског ангажовања
знатно је побољшан квалитет Планинарског дома
“Стружје”. За време земљотреса у Скопљу 1963.године
био је срушен један зид планинарског дома. Чика Арса
- председник и Светислав Чичић- начелник кренули
су у преговоре са утицајним личностима (фабрика
лекова “Фармакос” и др). Договорено је да се део
плаца Планинарског друштва уступи “Фармакосу” за
изградњу пет викендица, с тим да плнинари добију нови
планинарски дом. Доњи део новог дома био је зидан,
а на озидани део монтиран је део од 11 соба, добијен
од Предузећа “Рамиз Садику” које је зидало репетитор
на врху Цвиљен изнад Призрена. Дом је убрзо добио
струју и воду. Са таквим капацитетима је касније
врло успешно коришћен и за потребе Планинарског
савеза Србије , који је у том дому 1997. године први
пут у Србији организовао курс за планинарске водиче
( раније на Грбаји у Црној Гори), а 1998. године у истом
дому одржан је скуп председника и начелника свих
тадашњих планинарских друштава Србије.
У знак захвалности за све што је урадио за планинарство
Призрена, Дом “Стружје” је преименован у Планинарски
дом “Арса Поповић”. Животни пут вредног Чика Арсе
завршен је 1991. године.
				
Светислав Чичић, председник
			
Милован Милошевић, начелник

ВОДИЧКИ УГАО

НА СТЕНИ БЕЗ ОПРЕМЕ

У

вече , 26. маја, у штампи је објављена вест да је
Полиција у 21 сат добила информацију о нашем
планиинару (из Новог Београда) који је остао
заробљен у стени на Космају. Планинар је “слободним
пењањем” кренуо низ литицу са лошије стране - код
места Каменолом Кошутићи на Космају и остао
“заглављен” у стени на 30 м висине изнад провалије.
Полиција је дојаву oдмах проследила служби ГСС-а
и ВСЈ у Mладеновцу. Уследила је акција спасавања.
Када је планинар спасен, а био је у стени читава два
сата, снага га је већ посве издала.....
Овај догађај, срећно окончан, повод је за другу причу.
Прво . срећа је што планинар није био сам, па је његов
сапутник позвао помоћ - потврђено правило да никада
у планину не треба ићи сам...Друго - овај планинар,
пењач слободним стилом, био је на стени без употребе
сигурносне ужади. дакле - потпуно неопремљен за
кретање у стени...
***
Процедура је редослед поступака који обезбеђују
спровођење било које активности све до коначно
успешно постигнутог циља. Све незгоде, несреће су
у највећем броју последица непоштовања процедуре,
правила - почев од обичног преласка улице на црвено
светло....Све у животу, сем природних катаклизми на
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које човек не може да утиче, последица су непоштовања
процедуре, односно правила која обезбеђују сигурност
у сваком тренутку. Када се процедура не поштује, па
дође до нсреће, онда то називамо људском грешком.
Планина је опасна у оној мери у којој планинар не
поштује правила понашања. Планинарење је озбиљан
посао и учи се од искусних планинара и из приручника.
Не тако давно, смртно су страдали планинари у
Румунији, јер нису поштовали упозорење стручних
служби на опасност од могућих лавина. Прекршили су
поштовање упозорења и страдали су. Планинарење
пружа задовољство, али не дозвољава незнање,
непослушност и површност....
Планинар, чија је незгода могла трагично да се заврши,
није поштовао правила. Спуштао се низ стену без
сигурносне ужади ( да ли их није употребио, или није
ни понео) Чињеница је да није поштовао процедуру и
није био опремљен за кретање у стени.....
Тек, срећа је овом приликом била на његовој страни,
али у планнину се не иде рачунајући на срећу, већ
припремљен и опремљен у сваком значењу ових речи.
						
					

Бојана Поповић

ВЕСТИ
ВЕСТИ“
ЛЕТОПИС ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СЛОВЕНИЈЕ ЗА
2017.ГОДИНУ ОБЈАВИО ЈЕ ВРЕДАН ПЛАНИНАРСКИ
УСПЕХ БРАЧНОГ ПАРА НИВЕС МЕРОИ И РОМАНА
БЕНЕТА, КОЈИ СУ КАО ИТАЛИЈАНСКО –СЛОВЕНАЧКА
АЛПИНИСТИЧКА НАВЕЗА ИЗ ТРБИЖА, УСПОНОМ НА

АНАПУРНУ 11.МАЈА 2017. ПОСТАЛИ ПРВИ БРАЧНИ
ПАР НА СВЕТУ КОЈИ СЕ ПОПЕО НА СВИХ 14 ВРХОВА
ВИШИХ ОД 8.000 М , БЕЗ УПОТРЕБЕ КИСЕОНИКА И
БЕЗ ПОМОЋИ ВИСИНСКИХ НОСАЧА.

ПРЕТПЛАТА НА „ПЛАНИНАРСКИ ГЛАСНИК“

Ч

асопис Планинарски гласник се дистрибуира
читаоцима путем претплате. Часопис примају сви
клубови који су чланови Планинарског савеза Србије
(по један примерак), љубитељи планинске природе,
као и организације, државне установе и невладине
организације са којима Планинарски савез Србије
сарађује.
Претплата за једну календарску годину износи
400,00 динара (за иностранство 10 €). У цену
претплате укључена је поштарина.
Заинтересовани за примање часописа претплату
могу извршити путем електронске поште, телефоном,
факсом или писмом. При наручивању потребно
је доставити име, презиме и адресу на коју ће

часопис бити достављен. Планинарски савез Србије
поштом на дату адресу шаље попуњену уплатницу
за годишњу претплату (правним особама шаље се
профактура) коју треба уплатити. После примљене
уплате Планинарски савез Србије шаље све бројеве
часописа који су изашли од почетка године, а затим
сваки нови број часописа до краја године.
Ако желите да некоме поклоните претплату на
часопис, пошаљите адресу примаоца часописа и
своју адресу (за слање уплатнице).
Планинарски савез Србије
Андићев венац бр. 2.
текући рачун: 355-1032012-41
Mob: +381 62 88 35 437
Phone: +381 11 40 00 330
Fax: +381 11 20 88 129
E-mail: emilija.zivkovic@beosport.com

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 помоћићемо Вам да
изаберете најповољније осигурање.
УШТЕДЕЋЕМО ВАШЕ ВРЕМЕ!
УШТЕДЕЋЕМО ВАШ НОВАЦ!			
НАША УСЛУГА ЗА СВЕ ЧЛАНОВЕ ПЛАНИНАРСКО
САВЕЗА СРБИЈЕ ЈЕ ПОТПУНО БЕСПЛАТНА!
ТЕЛЕФОН: 381 11 66 93 102
АДРЕСА: НАРОДНИХ ХЕРОЈА 9/1, НОВИ БЕОГРАД
WWW.RIZIKO.RS
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