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ОДБРАНИМО РЕКЕ – ДРУГИ 
ВЕЛИКИ ПРОТЕСТ У БЕОГРАДУ

Грађани Србије и грађани Балкана већ трећу годину, 
храбро и упорно, бране своје право на достојанство 
живљења, на здраву воду и природу.
У овој одбрани они покушавају да укажу на погубне 
последице које изазива градња „малих хидроелектрана 
– МХЕ на воду, живи свет и становништво - последице 
које се збирно преносе на шири еко-систем планинских 
река, угрожавајући опстанак и становника  насеља.
Протести грађана из свих крајева Србије подсећају нас 
на лекције из географије, које су многи заборавили, 
да на територији Србије извире мања количина од 
десетог дела свих вода које протичу кроз Србију. То 
су једине чисте воде и те су домаће реке и потоци од 
немерљиве вредности за живот будућих генерација и 

заштиту здраве животне средине и природе.
Други велики протест становника Србије одржан је 
21.септембра у Београду, у Пионирском парку, између 
Народне скупштине и зграде Председништзва Србије. 
Симболика је јасна - пробудити свест људи и позвати 
актуелне доносиоце политичких одлука на поштовање 
закона, као и све грађане Србије на промене и јачање 
политике у области заштите вода и животне средине.
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Више хиљада људи, окупљених у Пионирском парку, 
донели су жуборе својих река и цвркут птица из својих 
крајева, одлучни да  одбране реке Старе планине, 
Копаоника, Гледићких планина, Чемерна, Голије, 
Хомоља, Суве планине, Озрена и многе друге. Са 
Шаре су дошли грађани „браниоци“ из Сиринићке 
жупе. Свима треба одати поштовање.
Протесту су присуствовали и планинари из неколико 
планинарских друштава и клубова.
Сви су били расположени због сусрета, али 
озбиљни у својим наступима, са снажним и стручно 
аргументованим упозорењима. Транспаренти које су 
носили били су смислени и са одлучним порукама 
: „….НЕ, ЗА МХЕ…..НЕ ДАМО РЕКЕ НЕ ДАМО 
ШУМЕ……ТРАЖИМ РЕКЕ ЗА МОЈЕ ПОТОМСТВО…..
РЕКА У ЦЕВИ ИЛИ МЕТАК У ЦЕВИ, ИСТО ЈЕ – ЖИВОТ 
НЕСТАЈЕ……ОДБРАНИМО РЕКЕ…….“.
Нажалост, пошаст бруталне похлепе упорно наставља 
да отима оно што јој не припада, што је свенародна 
вредност. Градњу настављају насилно, разарајући све 
.до физичких сукоба и повреда људи.
Надамо се да ће разум превладати и да ће реке бити 
одбрањене,  за добро Србије и њене деце.
                                                                                              

Бранислав Божовић

СУВА РЕЧНА КОРИТА
Током градње деривационих  МХЕ, извођач радова је 
дужан да у речном кориту остави неопходни биолошки 
минимум, познат и као еколошки одржив поток.Ово 
значида ван цеви мора остати довољно воде да би се 
омогућио опстанак живог света који насељава реку.
Међутим, у раду „Мале хидроелектране деривационогтипа: 
Безначајна енергетска корист и немерљива еколошка 
штета“, који је Космодрому ставио на располагање један 
од аутора, проф др Ратко Ристић, декан Шумарског 
факултета Универзитета у Београду, наводи се да је у 
реалности биолошки минимум често игнорисан, или 
одређен произвољно.
Наиме, репрезентативни „биолошки минимум“, могуће 
је одредити тек после дефинисања хидробиолошких 
карактеристика водотока, на основу детаљног 
мониторинга живог света, који спроводе стручњаци 
хидробиологије и хидрометрије.
„Детаљан мониторинг акватичних екосистема, 
преизраде пројектне документације, није обављен 
ни заједну МХЕ у Србији, тако да се поставља 
питање репрезентативностиусвојених вредности 
„биолошког минимума“, односно, нема доказа да тако 
одређенипротицаји обезбеђују услове за опстанак живог 
света у речном току.“ – наводено је у раду.
Другим речима – биолошки минумуми се одређују 
призвољно, без икакве гаранције да ће као такви моћи да 

СУВА КОРИТА



подрже живот биљног и животињског света, чији опстанак 
зависи од реке.
Још једанобавезни грађевински елеменат деривационих 
МХЕ, који се игнорише, су такозване рибље стазе, које 
морају бити остављене за потребе узводне и низводне 
миграције речног света, нaнесу у пракси или не постојеће, 
или потпуно суве, засуте наносом,или грањем - кажу 
аутори рада.
Током оних делова године, када је водостај природно 
низак, редовна је пракса захватање чак и оне количине 
воде резервисане за рибљу стазу и њено пуштање у 
цев, како електране не биморале да престају сарадом и 
производњом струје.

Мртав животињски свет, попут заштићене, аутохтоне 
поточне пастрмке, који остаје у сувим, речним коритима 
након оваквих ситуација, неми је сведок еколошке 
катастрофе која се одвија дубоко у планинама Србије, 
далеко од очију јавности.
(Изводи из рада „Мале хидроелектране деривационог 
типа: Безначајна енергетска корист и немерљива 
еколошка штета“, проф.Р.Ристић и др.)

СУВА КОРИТА
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НАШЕ ПЛАНИНЕ

Планина Јастребац се налази у централном делу 
Србије, јужно од Крушевца и западно од Ниша, 
на ширем пространству које обухвата десетак 

већих врхова са бујном, углавном буковом шумом,  
бројним речицама и потоцима, У централном делу, 
крај језера,  простире се хотелски комплекс „Језеро 
ризорт“. Ако Крушевљане питате где се налази 
Јастребац,  рећи ће вам да у центру града погледате  
испружену руку Косовке Девојке, која је део Споменика 
косовским јунацима.
До хотелског комплекса „Језеро ризорт“, на 480 метара 
надморске висине, стиже се од Крушевца асфалтним 
путем дужине 22 километра, а планини је могуће 
прићи и од Рибарске Бање, односно из правца Ниша. 
Недавно је отворен и „Авантура парк“  са вештачком 
стеном и „зип лајном“, којима се за свега неколико 
десетина секунди прелази са једне на другу обалу 
језера. Викендом се тражи карта више за све забавне 
и рекреативне садржаје. Просто је немогуће побројати 
све реке, речице и потоке ове планине, а воде одлазе, 
углавном, у три правца - на исток и североисток ка 
Јужној Морави, на југ ка реци Топлици, на запад ка 

реци Расини, као притоци Западне Мораве. Масив се 
дели на Велики Јастребац, са највишим врхом Великом 
Ђулицом (1492мнв). Следе десет метара нижи врх 
Поглед, Мала Ђулица (1429 м), Страцимир (1394 м), 
Змајевац (1381 м), Бела стена (1256 м), Соколов камен 
(1000 м) а на источној страни масива је Мали Јастребац 
одвојен превојем Гребац, са највишим врхом Купињак 
(946 м). Гребен је дугачак чак 42 километра и од њега 
се одвајају широке косе. Најизразитији врхови према 
северу су Бела стена и Змајевац. Преко превоја Гребац 
води пут ка Рибарској Бањи и Прокупљу.
Јастребац припада родопском планинском систему. 
Настао је раседањем, а састоји се од палеозојских 
шкриљаца и магматских стена. Јастребац важи за 
најшумовитију планину у Србији. Састав влажног 
тла омогућује шумску виталност и свежину. Буква је 
доминантно дрво, али су ту и храст, граб, јела, бор 
и друго растиње. Као природна реткост издваја се 
брезова шума. Својевремено је наш чувени професор 
Рашко Димитријевић, шетајући стазама  Јастрепца, 
записао да ће се увек сећати, усхићено, оног дрвећа 
са белом кором и узаним лишћем, као да светлост 

НОВО РУХО ЈАСТРЕПЦА



7

потиче из њихових круница... Завод за заштиту 
природе Србије прогласио је Прокоп на Јастрепцу, 
где се налази и Брезјак, за резерват природе. Прокоп 
је изломљени гребенски масив са кратким и стрмим 
падинама богатим изворима и потоцима. Састављен 
је, углавном, од гранита у распадању, који чини подлогу 
за формирање смеђег шумског земљишта. Основну 
вредност резервата представљају заједница бреза, које 
граде чисте састојине, или састојине брезе са буквом. 
Местимично се јављају и фрагменти чисте букове шуме. 
Стабла бреза се издвајају својом лепотом и колоритом, 
преовлађујући у високој буковој шуми и чинећи укупан 
пејзаж атрактивним. Источни део Прокопа је на висини 
од 990м, а западни је нешто нижи, на око 950 м висине. 

Некада се Прокоп звао и Крушевачки пут. Човек је, кроз 
историју,  шуми придавао и значај митолошког бића. 
Стручњаци сматрају да је овде забележено више од 
500 биљних врста, од којих се скоро половина сматра 
лековитим. Мноштво је самониклог јестивог биља, 
као што су  сремуш (црембош), дивље јагоде, купине, 
крушке, јабуке и  гљиве. 
За пешачење  од Туристичког центра „Језеро ризорт“ 
до највишег врха Јастрепца, Велике Ђулице, потребно 
је просечно око пет сати хода. Једина дужа стаза на 
овој планини, од поменуте, је од Језера  до Рибарске 
Бање. Стаза је дужине 28 километара и потребно 
је најмање осам сати хода по планини.  Вратимо се 
успону на Велику Ђулицу. Иде се стазом на југ и уз 
речни ток, главним путем у том правцу. Већ после 
двадесетак минута  иде се десно (лево је могуће ићи уз 
ограду Ловишта и онда изаћи на главни пут и до прве 
раскрснице за око 30 минута, а одатле шумском стазом 
право узбрдо ка Соколовом камену, где се стиже за око 
један сат.) После следећих 10 минута, маркирани пут 
(црвени круг у чијем је средишту бела боја) се спушта   
лево и прави пречицу, која поново врло брзо излази на 
колски пут, који наставља уз ограду Ловишта, па се тако 
иде око један сат. Маркирани пут тада скреће десно 
уз стрмију стазу, а може се продужити још десетак 
минута до капије Ловишта ( Ловиште Велики Јастребац 
је основано 1948. године и један је од најбогатијих и 
најлепших резервата јелена, срндаћа и дивљих свиња 
у Србији) и превоја,  са кога десно одлази узан колски 
пут  и пење се Прокопачком косом, тако да се за сат и 
по хода стиже до Мајорове чесме, која је са леве стране 
пута. Овај чувени јастребачки кладенац посвећен је 
команданту барутанског батаљона Војно-техничког 
завода „Обилићево“, пешадијском мајору Велибору 

НАШЕ ПЛАНИНЕ
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Милошевићу. Чесма са каменом плочом на Прокопу 
подигнута је њему у част. Мајорова чесма је једна од 
најзначајнијих тачака у систему планинарских стаза на 
Великом Јастрепцу, веза Топлице и Расине, планинска 
кота која је подједнако занимљива за излете, како са 
севера тако и са југа. Јосиф Панчић је са лицејцима, 
1856. године, када је први пут посетио Јастребац, 
походио Прокоп на путу од Ломнице до Рибарске Бање.
 Од Мајорове чесме се путеви разилазе. После 100 
метара ваља скренути лево на север и 50 минута ићи 
уз гребен ка највећем узвишењу, а онда се пред врхом 
свакако мора ући у маркацију (обележену пешачку 
стазу) која води самим гребеном, па се тако излази 
на врх Страцимир (1394 м) који је у густој шуми. То је, 
у ствари, раскрсница, јер се са врха, идући право на 
север, за сат и 15 минута стиже до маркантног врха 
Змајевац (1381 м), а десно на исток маркација води 
ка главном врху. После 15 минута хода обилази се 
са десне стране камени врх Светла стена (1363м) a 
стаза се делом спушта и кривуда кроз шуму, па  поново 
излази на гребен којим се стиже до главног врха, а за 
један  сат  и до врха Поглед ( 1482 м).
Уколико желите да кренете са Страцимира у правцу 
врха Бела стена, идете најпре гребеном ка Змајевцу 
и на пола пута, код гребенског одвајања, докле се 
може доћи и из правца Соколовог камена, идете лево. 
За нешто више од једног сата хода изаћи на од ове 
добро обележене планинарске раскрснице долази се 
до Беле стене, најмаркантнијег и најпосећенијег врха 
на Јастрепцу. Са Беле стене види се цео Крушевац као 

на длану, као и Копаоник, а по лепом времену поглед 
сеже све до Дурмитора у Црној Гори, Риле у Бугарској 
и Шар-планине у Македонији. До овог врха може се 
доћи и директно из правца Језера за три сата умереног 
планинарења. Од  Беле стене, идући гребенском 
проходном стазом, на најнижем превоју који је лако 
уочљив,  налази се извор Живков кладенац, чије 
воде одлазе право ка туристичком комплексу „Језеро 
ризорт“. Од воде са Живковог кладенца у најврелијим 
летњим месецима трну зуби од хладноће.
 Крушевачки планинари су маркирали стазе од  Беле 
стене ка Црном врху. То је серпентинска стаза која 
се спушта ка југозападу, а затим одлази десно ка 
видљивом гребену и два потока, прелази преко Црног 
врха и спушта се све до Равништа. За неколико дана 
боравка на Јастрепцу пешаци могу обићи све врхове 
који надвисују Прокоп. Овим делом Великог Јастрепца, 
који је, како тврде планинари и излетници, најлепши 

део планине, пролази и чувени Европски пешачки пут 
Е-7. Европска пешачка асоцијација (скраћено ЕРА) 
која постоји шест деценија и има око шест милиона 
чланова из 31 државе старог континента, трасирала 
је 12 великих европских стаза укупне дужине 55 000 
километара. Уврстила је и Јастребац као једну од 
планина у Европи коју треба обавезно посетити. 
Планинарски савез Србије, који преко својих 170 
клубова брине о  пешачким стазама и путевима у нашој 
земљи, члан је Европске пешачке асоцијације од 2007. 
године. 
На Јастрепцу је посебно занимљив и други део масива 
ка Голом брду. Исходишна тачка је хотел „Трајал“. 

НАШЕ ПЛАНИНЕ НАШЕ ПЛАНИНЕ
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Иде се поред језера, па са главног пута ка Крушевцу. 
После 150 метара одваја се колски пут ка малој Цркви 
Свете Петке. Могућа су два прилаза: први - стрмом 
шумском стазом преко врха Градац и други, лакши пут 
- изохипсом која је заправо макадамски пут око брда 
Градац и право, за око 20 минута хода, до црквице. 

Од извора крај цркве, ако се крене напред стотинак 
метара,  излази се на немаркирану стазу, која оштријим 
успоном води на врх Метеризе.

Црква Свете Петке је посебна реткост у овом простору, 
сакривена у дубокој шуми. Према народном предању 
цркву је подигао кнез Лазар, нешто пре Косовског боја, 
са намером да ту пресели тј. по потреби склони дворско 
свештенство и монаштво из Манастира Грачаница на 
Косову. Нађено је скровито место међу брдима и у 
непроходној шуми, где је данас изграђен пут који иде 
од насеља и њиме се пешке стиже за 20 минута. Ово 
је, ваљда, и био повод да се реци. која овде протиче. 
да име  Грачаница. Источно од цркве, на врху брда 
Градац, постоје остаци некадашњег манастирског 
утврђења, које је служило монасима као склониште, 
ако непријатељ продре и до Цркве Свете Петке. Турци 
дуго цркву нису могли да  пронађу, а када су је открили 
порушили су је.  Више пута је обнављана, а пошто су је 
Срби посећивали  само петком - тада су једино смели, 
јер су у то време Турци били заокупљени молитвом, 
назвали су је Света Петка, а посвећена је Преподобној 
Матери Параскеви.
     
Незаобилазан је и излет комплекса „Језеро ризорт“ 
до Манастира Наупаре, који се налази подно самог 
Јастрепца. Путем је овај манастир, који се налази у 

истоименом селу, удаљен од Крушевца 12 километара. 
Припада моравској школи српског средњевековног 
градитељства XIV века.  Очигледно је зидана по узору 
на Цркву Лазарицу у Крушевцу. По лепоти издваја се 
велика камена розета изнад главног улаза у цркву, 
која остварује јединство романских и моравских 
скулпторских традиција .
            На Јастрепцу се сваке године, у организацији 
Планинарско-спортског клуба „Јастребац“ и 
Планинарског савеза Србије организује такмичење које 
се бодује за државно првенство Србије у дисциплини 
Планинарски трекинг. То је врста брдског трчања на 
три стазе различите дужине и тежине. Крушевачки 
планинари успешно организују ово куп – такмичење, 
као једни од седам домаћина у Србији. С обзиром 
на чињеницу да су изванредни услови за ову врсту 
такмичења, постоји могућност да Јастребац постане 
центар за обуку такмичара у брдском трчању (трекинг 
лига) Србије. Одлични су услови и за одржавање 
такмичења у планинарској оријентацији, где се поред 
брзине у проналажењу контролних тачака користи 
и знање из топографије и метеорологије, као и 
одржавање „Теам bilding  activity“ тренинга за запослене 
у компанијама који кроз дружење у природи развијају 
корпоративни дух и тимску синергију. 

Као наградне шетње по Јастрепцу, рај за сваког пешака, 
планинара и излетника, издвојићемо одласке до 
Мечјих стена и Белијеве колибе. Мечје стене су горске 
лепотице, које Јастребац љубоморно чува и открива 
само онима који уложе сопствени напор да до њих 
дођу. Самим тим је и осећај величанствен. То су старе 
магматске стене, на којима је време оставило видне 
трагове. Занимљиви су облици и шаре које распирују 

НАШЕ ПЛАНИНЕ
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људску машту. Многе овакве стене подсећају на крдо 
слонова, које се тиска уз планину. Најзанимљивија 
је Тераса, широка стена са које се пружа поглед на 
горњи слив Ломничке реке, као и стена која подсећа 
по изгледу на срце, па су је тако и планинари назвали. 
Ту су и јајолике стене,  Балкон и Велика стена - све 
хармонично поређане у облику велике осмице. Свако 
ко посети Мечје стене неће остати равнодушан и 
пожелеће да се поново  врати.
До Мечјих стена се може доћи из три правца: од 
туристичког комплекса „Језеро ризорт“, са запада од 
Белијеве колибе и са југа од Страцимира.

На 850 метара надморске висине, пре неколико 
деценија, судија Милорад Бели Станковић подигао 
је најпре малу и скромну, а затим и већу и лепшу 
колибу...и то у срцу планине. То је Белијева колиба, која 
данас подсећа  на мало етно-село. У близини је извор, 
а до овог лепог планинског склоништа потребна су два 
сата лаганог хода кружним планинским путем поред 
ограђеног Ловишта. Скоро да нема планинара у Србији 
који је посетио Јастребац, а да није видео Белијеву 
колибу. „Језеро ризорт“ је идеална исходишна тачка 
за све планинарско-излетничке туре по Јастрепцу.  
Зависно од кондиције и људске радозналости, 
предлажемо десет „хајкинг“ и „трекинг“ стаза на*** овој 

планини: до Цркве Свете Петке, Брезове шуме, Белијеве 
колибе, Мајорове чесме, Мечјих стена, Змајевца, Беле 
стене, Велике Ђулице,Манастира Наупара и Рибарске 
Бање. Било куда да кренете по Јастрепцу, не постоји 
могућност да залутате. Ако  промашите стазу, или неки 
шумски путељак, сигурно ћете набасати на неки поток. 
Пратите његов ток и сигурно ћете доћи до „Језеро 
ризорт“-а или неког расинског, или топличког села. Ако 
ожедните, воду можете пити са било ког планинског 
извора, кладенца, или чесме, којих има на стотине 
расутих по Јастрепцу. Авантура, и то она пешачка, вам 
је загарантована. 

Јастребац је име добио по бројним јастребовима, 
који парају небо изнад ове планине, а и бројни други 
топоними су везани за животиње: Срндаље, Соколов 
камен, Мечије стене... По предању, овде је у лов ишао 
и кнез Лазар са својом дворском свитом. Затворите очи 
на тренутак и препустите се машти... шумској вили по 
имену Јастребац.

                                                                            
Драгослав Гогић

          

НАШЕ ПЛАНИНЕ
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РЕТЕЗАТ , РУМУНИЈА
Планинарски спортски клуб  „ЧЕЛИК“  из Смедерева  
организовао је 2018. године успон на врх Ретезат 
(2485m) на највећем планинском масиву Јужних 
Карпата у Румунији и  посету Националном парку. 
Ретезат значи „одсечен“, а ову планину зову још и 
„земљом плавих очију“.  Водич групе од 14 планинара 
( 12 из ПСК „Челик“ и два из  Вршца) био је  Стевановић 
Александар.

 *  *  *

Из Смедерева смо кренули у раним јутарњим 
часовима преко Вршца  према граничном 
прелазу Ватин и ушли у Румунију. Пролазимо   

место Дента, скрећемо десно ка месту Гатаја, а 
у центру Решица пратимо кружни ток и пут лево 
ка  Карансебешу.Од Сармисегетуша пратимо пут 
ка Хатегу. Пролазимо мања места и археолошки  
локалитет  из  преримског периода Ulpia Traiana. 
Пред нама су још два километра вожње и скретање 
до места  Раушор.  Налазимо прикладно место  за 
паркирање возила и припремамо се за  успон на врх 
Ретезат. Пратимо пут до ски-стазе и након неколико 
стотина метара наилазимо  на маркацију са  три  
усправне  беле и црвене  линије, која ће нас одвести 
до одредишта. 

На успон  полазимо у 11 часова. Раушор  у преводу 
значи  поточић. Стаза прати мањи водени ток кроз 
лепу четинарску шуму. Нисмо очекивали да је  на 
појединим местима  тако стрма. Уз договор  успевамо 
да одржимо групу на окупу,застајући често  због краћег 
одмора. Шумска свежина нам даје вољу да  први  део 
стазе пређемо са што мање замора. Након скоро два 
сата пешачења наилазимо  на велики водени ток и 
излазимо из шуме. На суб-алпској висини налазе се 
падине обликоване ледом, често обрасле  патуљастим 
бором. Шумска  линија масива Ретезат, покривена 
врстом смреке која се прилагодила  оштрој клими, 
достиже висину од  1850м. На више од четвртине 
планинског венца  Ретезат се простире  изнад 1750m 
надморске висине, док је граница  шума и ледника  
обликовала терасасте долине, које завршавају  
величанственом лепотом  залива, језера и водопада. 
Биљни свет је веома богат и све врсте  биљака су 
заштићене законом  УНЕСКА. Једна трећина флоре 
Румуније  расте  на овој планини, око стотину врста 
су ендемичне. Највише има линцуре, жуте линцуре, 
маслачка, љиљана и још  око хиљаду разних врста 
биљака.  Што се тиче шумских предела, на овој 
планини карактеристични су  планински, швајцарски и 
патуљасти бор који расту на каменитијим  подручјима. 

ПЛАНИНЕ ОКО НАС
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У намери да што дуже боравимо на врху, одлучили 
смо да не идемо до малог језера испод врха, него да 
се стрмом стазом спустимо до превоја, да се тамо 
одморимо и прикупимо снагу. Велико камење нам је 
успорило кретање. Имали смо срећу да стаза  није 
била мокра и клизава. Кратка деоница стазе узела нам 
ја баш доста времена. Након једног сата хода  излазимо 
на превој. Леп је  призор –небо ведро,  посматрамо  цео 
масив. Због недостатка кондиције и искуства напустила 
су нас три члана екипе, уз договор да нас на том месту 
сачекају, па да  заједно сиђемо са врха.

На превоју уочавамо да стаза постаје захтевнија. 
Последњих  неколико стотина метара до врха изискују  
изузетан опрез. Нека места су клизава, камен није 
стабилан. Углавном,  пратећи маркације, са мало  
труда може се изаћи  на зараван на врху и сам врх. 

Лепота око нас, посматрамо све стране ове моћне 
планине...
Табла са називом врха и румунска застава...
Из групе од 12 планинара из Смедерева и два из Вршца, 
на врх је изашло 11 планинара. Након получасовног 
уживања на врху и фотографисања, задовољни 
изузетно успелом акцијом,крећемо  пут Србије...                                        
Надморска висина 2485m
Кондициона тежина приступа – 8/10
Техничка  тежина приступа – 7/10

Стевановић Александар, водич
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ВРХОВИМА ПЛАНИНЕ БИОЧ

Квартет крагујевачких планинара, чланова ПД 
“Жежељ” запутио се крајем августа ка Пиви. 
Спуштајући се ка Плужинама кроз дурмиторско 

село Трса,претекли смо колону аутомобила на 
Седлу и Тодоровом долу. Врхунац је планинарске 
сезоне и стотине планинара опседа најатрактивнију 
црногорску планину. Наш је циљ ипак са друге стране 
Пивског језера. Биоч је,са својим врховима: Велики 
Витао, Нож, Бубрег, Трзивка и Трновачки Дурмитор, 
неправедно запостављен у односу на свог комшију.
Село Стабна налази се на 850 м надморске висине, 
у залеђу једног западног рукавца Пивског језера. 
Разбацано је у зеленој долини, тако да се не може 
проценити колико је остало „живих“ кућа. Проласком 
поред камене цркве брзо стижемо до проширења са 
рампом и таблом. Ту је улаз у Парк природе „Пива“.
Припремамо  ранчеве уз констатацију да је чудно што 
у августу нема ниједног аутомобила на овом месту. 

Са брда се журно спушта  старији човек. Ко је у 
последњих двадесетак година имао прилику да посети 
Трновачко језеро, свакако је упознао “доброг” старог 
чувара Трновачког језера. Нисмо се надали да ћемо 
и са ове стране планине, на самом уласку у Парк, 
затећи човека који се бави истим послом. Уредно нас 
информише о правилима у Парку, наплаћује дневну 
улазницу(1евро) као и планирано камповање (1,5еврa 
за ноћ). Након преузете признанице, подижемо тешке 
ранчеве и полазимо ка Стабанским језерима.
Траса је дуга 4,8 км и потребно је савладати готово 450 
м висинске разлике. Лимена табла нас обавештава 
да је време,потребно за пешачење до Горњег, већег 
језера,око 90 минута. На Доње стабанско језеро 
наилазимо након педесетак минута. Од Доњег ка 
Горњем језеру  постоји неколико стрмих серпентина, 

на којима велики ранчеви постају све тежи.Чини нам 
се да се стаза продужила сама од себе. Стижемо до 
језера у тренутку када сам посумњао да смо можда 
залутали, јер је утисак да ношење камп опреме 
сувише дуго траје. У буковој шуми на северној 
обали,лако налазимо простор на коме су раније 
постављани шатори. Да је у питању локација за ту 
намену јасно нас упућује послагано камење за ватру 
на ободу шуме. Са подизањем кампа долази и сутон.
Јутро доноси немирне сенке на високим стенама над 
језером. Топла измаглица полако нестаје најављујући 
ведар летњи дан. Од источне обале језера (1.330 
мнв.) постоји маркирана стаза ка врху Велики Витао, 
највишој коти планине Биоч. Путоказ садржи просечно 
време потребно за излазак до врха, а то је 3 сата и 45 
минута. Предвиђено време је у нашем случају било 
тачно. 
Првих 30 минута пењања доводи нас до извора 
студене воде - Земунице. Ово је једини извор на 
стази до врха. Од Земунице до локалитета Кућиште 
потребно је још око пола сата. Кућиште представља 
раскрсницу од које један пут води директно преко 
Крвавих брда ка Великом Витлу, док други упућује 
ка Орденим доловима и планини Волујак. Преко 
Крвавих брда се брзо добија на висини и за око 90 
минута излазимо на највишу коту Биочке греде – кота 
2.246 м. Следи десетоминутни спуст до седла које 
одваја Биочку греду од врха Велики Витао. Стеновити 
теснац је на висини од 2.190 м. Код седла се ваља 
дуже одморити, јер следи завршни успон, који траје 
око 40 минута. Излазимо на врх Велики Витао по 
ведром, сунчаном дану. Кота 2.397 м обележена је 
пирамидом наслаганог камења и металном кутијом 
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у којој налазимо печат и свеску за упис планинара.
Поглед са највишег врха Биоча је импресиван.У 
правцу истока јасно се уочава масив Боботовог Кука, 
Пруташа и Увите греде. Ка југоистоку примећујемо 
силуету планине Војник, на југу Лебршник и Кук. На 
западу, практично преко пута, јасно се види Волујак, 
као и блиски стеновити врх Бубрег (2.340м) који нам је 
готово на дохват руке.
У намери да се преко Орденог дола попнемо на 
врх Трзивка, силазимо до поменутог теснаца на 
седлу и затим скрећемо десно. Стаза која низ стрми 
сипар силази до Орденог дола обележена је малим 
наслагама камења, тзв. „човечуљцима“. Маркација 
више нема, али се стаза јасно види. Потребно је 
око пола сата спуста низ западну страну Витла до 
Орденог дола. Са надморске висине од 1.800 м 
крећемо ка врху Трзивка. Кроз неколико клекових 
каскада пролазимо оријентишући се по слободној 
процени. Покушавамо да заобиђемо неколико 
вртача импровизујући.Након 45 минута долазимо на 
зараван која одваја врх Трзивка од масива Великог 
Витла. У раним поподневним часовима излазимо на, 
вероватно, најлепши видиковац планине Биоч. Са 
коте од 2.233 м  први пут видимо под намаТрновачко 
језеро и врх Маглића. 

Силазак са Трзивке ка врху Трновачки Дурмитор 
(2.241м) био је неочекивано тежи део планинарења. 
Прво пролазимо кроз камени кулоар пун ситног 
камења, а затим и преко стеновитог гребена. Након 
гребена траса постаје травната. Заобилазимо други 
део гребена ка Трновачком Дурмитору и релативно 
брзо стижемо до платоа одакле је успон блажи. 
Врх Трновачки Дурмитор се готово надвисио над 
Трновачким језером. Смарагдног  језеро је испод нас 
за више од 600м. Видик је истовремено леп и помало 
застрашујући; на моменте хипнотише и узбуђује. 
Након получасовног одмора следи повратак преко 

локалитета Бојанска врата. Овај превој одваја масив 
врхова на које смо се тог дана попели од планине 
Волујак. Примећујемо да је стаза, која се од Бојанских 
врата спушта ка Орденим доловима,прилично 
запуштена. Очигледно је да дуго том стазом нико 
није прошао. Пробијајући се кроз бор-кривуљ и клеку, 
успевамо да сиђемо до Стабанског језера за три сата. 
На крају дана анализирамо податке из GPS уређаја. 
За 11 сати смо препешачили око 18,2км, уз висинску 
разлику од 1.750 м.
 Вече је било ведро и без ветра. Идеална 
температура воде Горњег стабанског језера 
обезбедила нам је идеалне услове за релаксацију.
Док из воде посматрамо како се сенка шуме издужује 
у правцу језера,упијамо свим чулима лепоту планине. 
Мисли су нам идентичне. На Биоч ћемо се свакако  
вратити...

август 2019. године                                                                
Немања Ребић  
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Крајем 2018. године  Град Ниш  је по други пут 
прогласио Сташу Гејо најбољим спортистом у 
сениорској конкуренцији, а пре тога  најбољим  

младим спортистом свога града. Живи, студира и 
тренира у  Марибору, а на такмичењима се бори под 
заставом  Србије и у бојама свог  “Планинарско-
алпинистичко- експедицијског клуба – Ниш“.

На Светском првенству у дисциплини болдер у 
Инсбруку, септембра 2018. године, Сташа Гејо освојила 
је бронзану медаљу. У финале је ушла  као пета, али 
је стигла до победничког постоља и остварила највећи 
успех у каријери.
„У Инсбрук  сам дошла  са чврстом одлуком да дам  
све од себе и да се борим још снажније  за своје место  
на светском подијуму. Из главе сам избрисала сва 
дотадашња упоређивања са најбољима на свету и 
то је било исправно...Усредсредила сам се на болдер, 
моје предности су радиле за мене, није било ометајуће 
треме. Атмосфера у хали и значај догађаја ишли су 
у прилог мом наступу. Желела  сам  и веровала у 
себе...“.

ЈЕДНОМ ПЕЊАЧ  -  УВЕК ПЕЊАЧ
...НА СТЕНИ ОД МАЛИХ НОГУ ...
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Још у полуфиналу  Сташа је остала  без коже на 
јагодицама, није било времена да ране зацеле...
„У финалу су ми прсти били потпуно облепљени  
фластерима. То смањује  контролу држања, али сам 
и поред тога успела!“

Сташа је о пењању  учила од малих ногу. Спонтано, 
каже, упоредо са свакодневним животом  и одрастањем 
у породици  у којој је пењање једна од најважнијих 
активности. На питање   како и када се почиње са 
пењањем, Сташа одговара овако:
„Кажу  да сам као мала  била напорна  и захтевна да 
учествујем  у активностима равноправно  са одраслим 
члановима Клуба. Мислим да сам се наметнула 
упорношћу, радозналошћу, храброшћу. Прво  
међународно такмичење на коме сам учествовала 
било је у Мађарској, а први интернационални успех 
сам постигла у Бугарској 2006. године, када  креће 
мој пут у освајање светских медаља.“

 *  *  *
 Подсећања ради,  Сташа  је тада на International youth 
Festival у Великом Тарнову  освојила сребрну медаљу. 
Ускоро почиње да испуњава свој пењачки картон и 
процењује сврху свега.
„Усмерена сам према Токију. То је циљ ка коме се 
крећем, сан који силно желим да остварим“ 
                                           *  *  *
Има Сташа још много планова – да заврши основне 
студије на Електротехничком факултету и да настави  
школовање на мастер студијама у Минхену.  Нађе 
времена  за кафенисање са пријатељима и за изласке, 
шетње градом, забави се и припремајући храну, у 
превозу чита или решава судоку, али је пењање она 

права животна мисија.
       *  *  *

„Пењачи су велика породица и то није само фраза“ – 
наставља причу Сташа.„Без обзира на ривалство, 
све нас повезује диван спорт у коме заједно уживамо 
и  пружамо подршку једни другима. Летос сам имала  
лош наступ у Минхену. Све се срушило у једном кругу 
такмичења. Била сам тако несрећна...у таквом 
расположењу  отишла сам на тренинг у Bouderwelt, 
халу у Минхену. Тамо смо се нашли сви који нисмо 
прошли даље. Док је на Олимпијском стадиону  
трајало полуфинале Светског купа, истински смо 
уживали у пењању  и имали   „наше полуфинале“. 
Хала је прштала од позитивне енергије! Тугу 
смо претворилили у срећу! То је магија пењања, 
магија „пењачке породице“.Пријатељства се мере 
и одласцима на пењање у природним стенама.  
То је  посебна атмосфера,  проводимо много 
времена заједно, једни друге  бодримо, саветујемо, 
осигуравамо, причамо, делимо оброке, понекад 
„филозофирамо“...У Србији волим да се такмичим на 
природним стенама, оно доноси добро расположење 
и посебну енергију...   
 Мој тренер је мој отац  Слободан Гејо, пионир је овог 
спорта у Нишу. Он је донео  спортско пењање у наш 
град. Имао је идеју и довољно ентузијазма, творац је 
објекта за пењање на коме се и данас тренира. Све 
се то догађало управо у време када сам стасала за 
пењање. Почела сам да тренирам...Отац, мој тренер,  
научио ме је да сањам велике снове , да верујем у 
себе.  Безброј пута пењање је било изнад потреба 
свакодневног живота...

Ни на једном делу моје спортске каријере мој тренер 
никада није „убацио у рикверц“, увек само ишли само 
напред и планирали још озбиљније подухвате...Зато 
је он један од мојих  животних узора“

Аида Скакић
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„Дан пешачења 2019“, организован 14. септембра ове 
године, у потпуности je испуно очекивања. Велики број 
клубова и друштава одазвао се позиву Планинарског савеза 
Србије и на пешачење извео локално становништво, ове 
године под слоганом „Србија хода“. Пешачили су учесници 
свих старосних категорија, а посебно радује чињеница да 
је највише било најмлађих учесника, што је било приметно 
на већини локација на којима је спроведена ова активност. 
Извештаји који су пристизали из свих делова Србије јасно 
су  потврдили да Планинарски савез Србије са пуним 
правом ову активност организује, спроводи и развија још 
од 2014.године. Дан пешачења је постала препознатљива 
акција која афирмише пешачење као рекреативно-спортску 
дисциплину међу грађанима Србије. 
Овогодишња акцијa је одржана на 94 локације у 62 града 
и општина из Србије, а окупила је 17.233 учесника. У 
реализацији је учествовало 90 планинарских клубова и 
друштава Планинарског савеза Србије. 
Највећи број учесника на једној локацији окупио се у 
Суботици, где је забележено укупно 1120 љубитеља 
природе и пешачења  у организацији ПСК „Спартак“. Исти 
Клуб је, поред Суботице, на још три локације организовао 
пешачење (Палић, Бачка Паланка,  Хоргош) па је укупно 
1456 људи пешачило тог дана са суботичким планинарима. 
После Суботице највише учесника окупило се у Београду, 
у организацији већег броја клубова. У Зрењанину, у 
организацији КП „Зрењанин“   било је 992 учесника, док 
је у организацији ПСД „Вршачка кула“ у Вршцу било 930 
учесника. По бројности следе Нови Пазар, Ивањица, Нови 
Сад, Лазаревац,  Ниш - у коме је активност изведена 
на више локација у организацији неколико клубова и 
друштава. Велики број учесника окупио се и у Лесковцу, 
Параћину, Пожаревцу...  Велики број младих планинара 
учествовао је  у традиционалном „Бамби успону на Ртањ“. 
 „Дан пешачења“ су ове године препознали и прихватили и 
медији, тако да се више дана пре, као и након завршетка 
акције, могло гледати, слушати и читати о овој активности 
Планинарског савеза Србије. 
Са пуним правом може се очекивати да, уз подршку 
Министарства омадине и спорта и Министарства просвете, 
науке и технолошкох развоја, као и локалиних самоуправа 
и спортских савеза ова активност у наредним годинама 
изведе на стазе још већи  број становника Србије. 
За крај желимо још једном да подсетимо  на циљ ове 
иницијативе , а то је подизање свести свих грађана Србије 
о значају  бављења рекреацијом и спортом у природи, без 
захтева за екстремнијим облицима физичког ангажовања. 

Припремио:Александар Марковић, начелник

ДАН ПЕШАЧЕЊА 2019

Аранђеловац

Бачка Паланка

Бела Црква

Београд
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Димитрoвград

Јагодина

Крагујевац

Лазаревац Врање

Суботица

Ужице

Ниш
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Планинарско - спортски клуб „Победа“ је  17. пут 
организовао манифестацију “ДАН ЧИСТИХ 
ПЛАНИНА”, који је, уствари, једна врста 

планинарског вишебоја, а  уклопила сe и у “Дане 
европске баштине”. Резултати бодовања за категорије 
млађе од 19 година (њих 507) бодовани су за ТРОФЕЈ 
БЕОГРАДА У ПЛАНИНАРЕЊУ . 
На Рајцу су током 28. и 29. септембра одржане следеће 
активности: 
- Пешачење из различитих праваца на 9  стаза са 
1.084 планинара и пешака из 41 клуба
-  Такмичење  у  планинарској оријентацији – 9. коло 
лиге Србије и 2. коло лиге Београда. На такмичењу је 
учествовало 39 екипа са укупно 117 такмичара из 12 
клубова,
- Такмичење  у  трекингу, 6. коло лиге Србије,  на 3 
стазе различитих дужина са укупно 315 такмичара из 
54 клуба
- Такмичење у  планинском трчању  са 13 такмичара  
из 3 клуба
- Такмичење у планинском бициклизму са 13 
такмичара из 5 клубова
- На промотивном спортском пењању на природној 
стени била су  32 учесника

У такмичењу у оријентирингу,на средњој дистанци, 
било је 206 оријентираца из 19 клубова.
На Рајцу су били и гости из Бугарске („Мусала“ из 
Самокова -3 учесника) и планинари из Босне и 
Херцеговине („Коњух“ из Тузле, 12 учесника). 
По лепом времену оба дана, пешаци су скупљали 
отпад дуж стаза  којима су се кретали, а деца из Љига 
(Основна школа „Саво Керковић“ и Вртић „Каја“) , 
Мионице и Косјерића су били врло активни у скупљању 
ђубрета у широј околини Планинарског дома „Чика 
Душко Јовановић“.        

ДАН ЧИСТИХ ПЛАНИНА
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ВИШЕБОЈ ЗА ЧИСТЕ ПЛАНИНЕ

Особље дома је и овог пута успело да задовољи 
све присутне ефикасном организацијом и добром 
исхраном. Када се у укупан број учесника уброје и 
домаћини – организатори из Победе (45), укупан број 
учесника на овој акцији,који су се регистровали код 
домаћина, је 1.587 из  77 друштава и клубова, што 
је око половина броја клубова учлањених у ПСС. 
Такмичари и учесници у више дисциплина су рачунати 
само по једном. Укупни победник за такмичење 
Трофеј Београда у планинарству је  друштво “Коњух” 
из Тузле. 

Борис М. Мићић
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SEKCIJAПЛАНИНАРСКА ИСКУСТВА

Прошло је десет година од када је Mедицинска 
комисија УИАА 2008..године консензусом заузела 
став o коришћењу телескопских штаповау 

планини.
Многи пешаци, планинари и пењачи користе 
телескопске штапове који им, приликом пењања и 
силажења, смањују оптерећење на кичму и доње 
екстриметете, нарочито колена. До смањења 
оптерећења при силаску долази преношењем сила 
на штапове,али и променом држања док је горњи део 
тела нагнут напред.

Да би нам телескопски штапови олакшали кретање, 
морају да се технички правилно користе: Штапови 
морају да буду подешени према висини и  имају дршке, 
које су конструисане тако да,при оптерећењу надоле, 
обезбеђују чврст ослонац. Од највеће је важности да 
се штапови користе што је могуће ближе линији пада 
тела. Показало се да нема значајне разлике ако се 
користи један или оба штапа при пешачењу без терета, 
али при ходању са оптерећењем равнотежа се знатно 
повећава када користимо oба штапа .
На великим висинама, или када је хладно, штапови 
нетреба да буду дуги (руке треба да буду испод лактака 
да се користе штапови), иначе ће се циркулација 
пореметити и кориснику ће за кратко време прсти бити 
хладни.

ПРЕДНОСТИ:

1. Када се користе штапови са коректном техником 
– нарочито при спуштању – штап може да апсорбује 
неколико тона тежине на доњи део тела током једног 
часа. При ношењу терета штапови редукују силе на 

зглобове доњих екстремитета , и тако учине ношење 
ранца угоднијим. То доводи до знатног опуштања кичме 
и зглобова,
нарочито у следећим ситуацијама:
а)  у зрелим годинама и код дебелих особа,
б) код особа са већ оболелом кичмом и зглобовима   
(артритис, спондилоза)
в) при ношењу тешких ранчева (например на 
експедицијама)  
2. Равнотежа може да се постигне коришћењем 
штапова. Као резултат повећавања одржања статичког 
баланса смањује се могућност пада и повреде док 
стојимо на слободном тлу.
а). Ово је нарочито важно при пешачењу по снежним 
падинама, на влажној земљи, када прелазимо реке и 
када се пењемо по ограниченој видљивости (магла, 
ноћу).
б). У неким областима (напр.Шкотској) корисно је имати 
штапове да би проверили када је у питању мочвара и 
где је важно знати да ли сте на чврстом тлу.

в). При преласку реке штап повећава равнотежу и 
сигурност – користи се као „трећа нога“ са низводне 
стране тела.

3. За време ношења терета на умереним нагибима,они 
смањују перцепцију физичког напора.
4. Коришћење штапа може да одржава ниске 
откуцаје срца на почетку напора. Ово не траје дуго због 
активности мишића у горњим екстремитетима.
a. Ово веће оптерећење срца може да користи и у 
сврху тренинга.

ШТАПОВИ ЗА ХОДАЊЕ У ПЛАНИНИ 
-  ПРЕДНОСТИ И МАНЕ  -
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ПЛАНИНАРСКА ИСКУСТВА

НЕДОСТАЦИ

1. Неправилна техника коришћења штапова: Ако 
је размак између тела и штапа сувише велик, не само 
да је смањење напора знатно смањено, већ може да  
се појави   и  снажни обртни моменат. Ово може да 
изазове поремећај равнотеже
2. Смањење осећаја равнотеже: Дуже коришћење 
штапова може да смањи равнотежу и способност 
координације. Ово постаје све видљивије и може 
да доведе до одређених проблема са равнотежом, 
нарочито у тешким планинским подручјима, где 
планинар не може да користи штапове (нпр. на уском 
гребену, или терену неповољном запењање). Уствари, 
незгоде при пешачењу, пад при спуштању, или код 
спотицања, могу довести до озбиљних последица, али 
то може да се догоди и при . коришћењу штапова.
3. Смањење механизама психолошке заштите: 
Јак притисак и стимуланс истреса су врло важни за 
исхрану хрскавице и такође затренинг и одржавање 
еластичности „мускулатуре за време одмора“. 
Континуално коришћење штапова за пешачење 
смањује ове психолошки важне стимулансе стреса.
4. Повећање откуцаја  срца због веће активности 
мишића у горњим  екстремитетима...
Напомена: Максимално оптерећење (Wmax) није 
ограничено искључиво на ножне мишиће, са или без 
штапова. Штапови могу да помогну да се оптерећење 
прерасподели на више мишића. Отуда – иако не много 
брже - субјекти показују смањену оцену перцепције 
напора приликом коришћења палица, што указује на 
удобније планинарење, , углавном због редистрибуције 
рада одногука мишићима руке.

Коректна техника пешачења како би се избегло 
пренапрезање

*** Уопште, лакше је – због физиолошког покрета 
(проприо – рецепторског система)  за здраве планинаре 
да науче и одржавају еластично, безбедно пешачење, 
као и да савладају технике пешачења са ослобађањем 
зглобова без коришћења штапова, као супротност 
правилном коришћењу штапова.

Следећи фактори су важни собзиром на степен 
напрезања зглобова ногу.
• тежина тела (преко мерна тежина)
• тежина ранца
• коректна техника пешачења низбрдо 
То значи - пешачење низбрдо малим, еластичним 
корацима прилагођеном  (удобном) брзином, без 
трчања и скокова..Приликом спуштања треба користити 
пут, а не сећи кривине.Такође, треба предузимати 
планинске туре само пропорционално сопственој 
физичкој способности.
Придржавајући се овог савета, здрави планинари и 
пењачи могу да избегну проблеме са зглобовима, чак и 
после десетина година интензивног планинарења.

ЗАКЉУЧАК

Коришћење прилагодљивих штапова као помоћ при 
планинарењу, нарочито при спуштању, има предност и 
препоручује  се:
• планинарима старијих годишта, или повећане 
телесне тежине
• када постоји патња због обољења зглобова, или 
кичме
• при ношењу тешког ранца
Пешачки штапови нису 
потребни код других 
случајева планинарења 
и неби требало – из 
безбедносни разлога – 
да се користе све време.
Предности и мане морају 
се проценит за сваки 
случај посебно.
Штапови могу постати терет ако их на тешком терену 
све време држите у рукама , зато је важно имати 
могућност њиховог фиксирања на ранац, са врховима 
на доле како не би повредили пењача иза Вас. 

Припремио: Борис М. Мићић
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SEKCIJAНОВЕ КЊИГЕ

На VII фестивалу оутдоор филма у Крешеву (Босна и Херцеговина) 
документарни филм  „ Европски пешачки корак“ који је рађен у 
продукцији Радио - телевизије Србије и Планинарског савеза 

Србије редитеља и сниматеља Драгослава Гогића, освојио је друго 
место. Овај филмски пројекат је прича о Европским пешачким путевима 
који пролазе кроз Србију, са акцентом на изборну скупштину Европске 

пешачке асоцијације, која 
је одржана у Брашову 
(Румунија).  Занимљиво 
је истаћи да је „Европски 
пешачки корак“ сниман 
пуних 14 месеци на 26 
локација у пет држава 
Европе (Румунија, Грчка, 
Црна Гора, Албанија и 
Србије.

ВЕЛИКИ УСПЕХ НАШЕГ 
ДОКУМЕНТАРНОГ ФИЛМА

СИГУРАН КОРАК
- КЊИГА ИСЕ ПЛАНИЋА -

Књига Иса Планића „Сигуран корак“  успела је да ми понуди нешто што 
волим у литератури, а то судубина и једноставност. Писана је језиком који је 
прихватљив широкој читалачкој публици, пре свега планинарским спортским 

водичима и планинарским тренерима.Текст је разумљив и прегледан, неоптерећен 
сувишним детаљима који би могли да збуне.Већ сам наслов књиге „Сигуран корак“ 
наговештава корисно штиво,које би многима могло да помогне у одређеним 
ситуацијама када планинар, водич, тренер донесе одлуку пре него што направи – 
нови корак.
Књига је по свом формату и садржају у форми уџбеника и представља јединствен, 
вредан допринос планинарској литератури, као и планинарској струци, спортским 
стручњацима у планинарству. Детаљно обрађује проблеме и тематику из домена 
обуке планинара и одлично је наслеђе на коме ће се учити нове генерације 
планинара.Њен садржај није оптерећен преобимним понављањем већ познатих 
и написаних појмова, већ је намењен свима који су већ укључени у стручни рад 
у планинарству и онима који тек намеравају да се у планинарство укључе.Уз 
одговарајуће илустрације, књига је подељена на шест поглавља, а у оквиру сваког 
поглавља изложено је још неколико поднаслова, па је могуће веома једноставно и 
брзо проналажење често сложених одговора у процесу едукације и утврђивања релевантних података из различитих 
области (познавање планина за планинарење, читање карата и оријентација, атмосфера и време, техника кретања 
планинара и водичка делатност, комуникација водича са групом, физичка припрема планинара).Уз наведену 
литературу која је коришћена за писање књиге, читалац може да пронађе и додатне изворе информисања о питању 
које га занима.Оштро око аутора,као правог педагога,уочава да је можда најважнија спона психолошких фактора са 
физичким и моторичким перформансама појединца, оно што је на планинама од значаја за живот.
Важно је издвојити чињеницу да је писање овако обимне  и стручне књиге свуда   у  свету  посао институција и групе 
аутора, док код нас зависи од ентузијазма појединаца који су веома ретки, што овој књизи даје још већи значај.
Верујем да ће чак и они који имају богато искуство у планинарском спорту после читања ове књиге променити своје 
мишљење и став о важности сталног усавршавања.
Моја препорука је да књигу „Сигуран корак“ имате увек при руци.

Миливој Ердељан
ВЕСТИ
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МЛАДИ ПЛАНИНАРИ

ПОДМЛАДАК ПСК „БАЛКАН“
 НА КРОВУ БАЛКАНА

Од свог оснивања 2009. године ПСК „Балкан“ је 
настојао да у своје активности укључи што више 
деце, и на тај начин „подмлади“ планинарску 

организацију и створи базу за будуће планинарске 
успехе. Пре шест година клуб је почео активно да 
ради на промоцији планинарства у основним школама. 
У 2014. години остварио је успешну сарадњу са 
ОШ „Михаило Петровић Алас“, а временом су се 
прикључиле и друге школе у Београду па сада међу 
ученицима клуб има око 400 чланова. Укључивањем 
деце у активности клуба формирана је посебна секција 
клуба под називом ПОДМЛАДАК ПСК „Балкан“, која 
окупља најмлађе чланове и за које се сваког месеца 
организује једна једнодневна акција. 

Авала, Фрушка гора, Гучево, Маљен, Цер, Повлен, 
Каблар и Хомољске планине само су неке од планина 
на којима су чланови Подмлатка организовано 
планинарили. Најупорнији међу њима отишли су и 
корак даље па су се успешно испели на Ртањ, Суву и 
Стару планину, Чврсницу, Дурмитор, Олимп…

И онда, након пет година непрекидног рада са децом, 
након низа успешних успона на врхове широм Србије, 
ПОДМЛАДАК Балкана исписао је нове странице 
историје планинарења Србије! Наиме, у августу 2019. 
ПСК „Балкан“ извео је на Мусалу, највиши врх Балкана, 
на 2925 м н. в, 19-оро деце узраста од 9 до 12 година, 
чланове ПОДМЛАТКА ПСК Балкан. Они су у пратњи 
водича, учитељице и лекара, поштујући правила 
планине, стрпљиво и дисциплиновано, испели врх 

Риле, и показали  јасно да је за њих „врх“ управо то: 
снага воље, упорност, победа самога себе и сусрет са 
природом која на најбољи начин кали дете у човека! 

На пут ка Боровецу у Бугарској кренули су 16. августа да 
би након нешто дужег чекања на граници у планинарски 
дом стигли касно увече. Ни мањак сна није спутао 
њихов велики ентузијајам и жељу да се наредног дана 
домогну највишег врха Балканског полуострва. За њих 
је то била жеља велика као Еверест.

Тог 17. августа жичаром се цела група превезла на 
око 2300 м надморске висине и од те тачке је 
започело њихово 15 километара дуго пешачење са 
успоном. Неустрашиво су напредовали ка првом, а 
потом и другом планинарском дому, под највишим 
врхом Риле, уживајући у лепоти бројних језера, 
играјући се и дружећи. Ни на последњем делу успона 
нису посустајали и у уједначеном ритму пратећи и 
слушајући водиче који су били уз њих, као озбиљна и 
оранизована група испели су се на Мусалу. 
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Одушевљења није мањкало. Лепо време и нестварни 
видици су их дуго задржали на врху. Опијени 
остварењем великог сна ипак нису заборавили да 
је успон на врх тек пола пута. Кренули су назад и 
стрпљиво и опрезно силазили метар по метар. Ту је 
још једном до изражаја дошла њихова упорност али 
и годинама стицано планинарско искуство. Силаском 
са планине и доласком у планинарски дом славље је 
могло да почне, али и игра којој су се они више од свега 
радовали!

На Мусалу су се попели Тиса Бабић, Аја Јовановић, 
Гала Јовановић, Лука Ивановић, Мина Црногорчевић, 
Петар Смркуљ, Уна Јововић, Јован Дукић, Сара 
Пешић, Уна Ђорђевић, Вукашин Бранковић, Немања 
Милосављевић, Ана Грбушић, Илина Ђенисијевић, 
Дарио Моуса, Феђа Моуса, Петар Ерцег, Нађа Ђурић и 
Нађа Хинић у пратњи учитељице Љиљане Лазаревић, 
лекара Јоване Ђенић, тренера Дарка Васића, 
сниматеља Миодрага Медиговића и водича Миланке 
Арсић и Горана Савића.

Под геслом „Мени је овде врх!“, ови мали а велики 
планинари поручили су одраслима да они не бирају 
игрице и ајфоне, већ гојзерице, планинарске ранчеве 
и осунчане врхове, само неко треба да им покаже 
маркирану стазу… 

А ПСК „Балкан“ након прве деценије постојања креће 
у нове изазове са Подмлатком, са старим искуством и 
новим плановима!
Придружите нам се! 

Миланка Арсић
ПСК “Балкан”
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О реализацији ових акција стара се Комисија за планинарење и пешачење. Ранг Републичке акције поверава 
се  планинарском друштву или клубу на основу конкурса.

• У току 2018.год. на 16 Републичких акција (РА) учествовало је 130 клубова са 19.385 учесника
• Ако би одузели бр. учесника на Фрушкогорском маратону 10.707, онда би на осталим РА број учесника био 
8.678 што је приближно броју учесника на Дану пешачења у Србији на којем је било 8.544 учесника из 40 
клубова.
• На 23 Традиционалне акције(ТА) учествовало 7.969 учесника , од тога око 800 учесника страних држављана 
уз учешће просечно око 22 клуба по акцији.

ТАБЕЛА: РЕПУБЛИЧКЕ АКЦИЈЕ ПСС 2018. –ОРГАНИЗАТОРИ И УЧЕСНИЦИ

РЕПУБЛИЧКЕ ПЛАНИНАРСКЕ 
АКЦИЈЕ У 2018.ГОДИНИ

МЛАДИ ПЛАНИНАРИ ПЛАНИНАРСКЕ АКТИВНОСТИПЛАНИНАРСКЕ АКТИВНОСТИ
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ВИСОКОГОРСКИ УСПОНИ У 2018.ГОДИНИ ЧЛАНОВА ПЛАНИНАРСКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ СРБИЈЕ

КООРДИНАЦИЈУ ОВИХ УСПОНА ВОДИ КОМИСИЈА ЗА ВИСОКОГОРСТВО И ЕКСПЕДИЦИЈЕ ПСС
 Резултати које су остварили високогорци ПСС пењући се на врхове више од 4000 метара у 2018. години:

ВИСОКОГОРСКЕ ЕКСПЕДИЦИЈЕ ИЗ СРБИЈЕ 2018

МЛАДИ ПЛАНИНАРИМЛАДИ ПЛАНИНАРИ ПЛАНИНАРСКЕ АКТИВНОСТИ

ГЕНЕРАЛНИ ПЛАСМАН ДРУШТАВА НА ОСНОВУ УЧЕШЋА НА РЕПУБЛИЧКИМ 
АКЦИЈАМА У 2018. ГОДИНИ

Пласман је остварило 130 друштава/клубова. На табели је приказано 14 клубова који су освојили првих 10 
места.
Од 10 – 56 места пласирало се 116 клубова/друштава.
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ИСПЕЊАНИ ВРХОВИ ИЗНАД 4000 М

МЛАДИ ПЛАНИНАРИМЛАДИ ПЛАНИНАРИ ПЛАНИНАРСКЕ АКТИВНОСТИ
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Почетком септембра ове године напустио нас је 
Милан Матић, велико име у свету планинарства 
и алпинизма. Вест о његовој трагичној смрти 

на планини Лебршник одјекнула је као рафал у небо! 
Милан, пун снаге и искуства, због магле и мрака, са 
мало промашеног пута, пао је у амбис заједно са 
својим другаром и партнером.
Небројено освојених врхова, планинарских и 
алпинистичких, остало је запамћено и забележено. 
Његов почетак са ПК „Раднички“ из Београда и са 
Алпинистичким одсеком, а касније и цео живот, везују 
га за Проклетије, Алпе, Аустрију, Италију, Пољску, 
Грчку, Француску... Везују га за многе првенствене и 
друге значајне успоне, као и за партнере који су, између 
осталих, били исто легенде у нашем „Радничком“. Са 
супругом Радмилом (Бебом), са Жиком Градишаром, 
Звонком Блажином и многим другима, записан је у 
нашој историји.
Подвизи Милана Матића превазилазе оквире нашег 
клуба. Памтиће га АОБ, партнери из других крајева и 
земаља, пријатељи и породица који су уз њега ишли 
по планинским лепотама. 
Поменућемо само неке првенствене успоне и најтеже 
смери и планине као што су: комплетна северна 

стена Триглава са Чоповим стебером, првенствена 
смер Матић-Градишар у Каранфилима и друге 
првенствене смери у Проклетијама, Горњаку, Сићеву, 
Овчар-Каблару, Монблану, Матерхорну, Ортлеру, 
Кенингшпицу.
Милан је био поуздан и одан у свему што је радио, у 
својој професији, као и у планини. Пред сваки успон 
проучавао је мапе, књиге и сва потребна упутства. 
Бити са њим уливало је сигурност и знање.
Остаје заувек у сећању тај лик доброг човека и 
поузданог партнера, храброг и неустрашивог, по чијим 
ћемо стопама наставити да ходамо планинама и да 
се поносимо што је био део нас.
    Планинари ПК „Раднички“

Вера Живић, Михаило Лазић

ОДЛАЗАК МИЛАНА МАТИЋА
(1935-2019)
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ПРЕТПЛАТА НА „ПЛАНИНАРСКИ ГЛАСНИК“

Часопис 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: 325-9500600031176-30

Mob:     +381 62 88 35 437
Phone:  +381 11 40 00 330
Fax:      +381 11 20 88 129

E-mail:  emilija.zivkovic@beosport.com
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