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ЗАШТИТИМО ПЛАНИНСКЕ РЕКЕ

ПЛАНИНСКЕ РЕКЕ - УГРОЖЕНА ВРСТА
- РЕКА БРВЕНИЦА -

„Вода може да чује и осети срећу, или тугу,
 чак и да се сећа...“
- обелоданили јапански научници, после дванаестогодишњег 
лабораторијског истраживања

У ово необично време, у 21. веку, реке велике 
и мале, планинске и равничарске, воде битку 
за опстанак. Одувек су постојале, крај нас теку 

њихове воде и наш живот чине квалитетним. Сазнање 
да су угрожене, да ће нестати њихова лепота и дивља 
снага воде бити каналисана у металне цеви, изазива 
револт. 

Многим pекама се то и догодило. 

Река Брвеница, лева притока Ибра, крчи свој пут низ 
Градачку котлину, поред манастира Градац. Како кроз 
које село протиче, тако се и зове. У Брвенику, испод 
старог моста, завршава свој пут као река Брвеница.
Мештани воле своју реку и заиста је чувају.Једног 
летњег дана, ходајући поред реке, уочила сам безброј 
ситних рибица у плићаку. Пливале су на самом ушћу 
Заревског потока. То је једна притока Брвенице, која 
током целе године има воде. Жути песак у плиткој 
води је пружио идеалну позадину за фотографисање, 
а залазеће сунце додатну позлату. Ситне рибице, не 
веће од сантиметра, биле су млађ вретенасте кркуше. 
 Вода реке је чиста, хладна, богата кисеоником и 
представља идеалну средину за живот пастрмке, 
кркуше и клена. У плићацима поред обале, млађ кркуше 
се склања од већих грабљивица, посебно пастрмке – и 
то поточне пастрмке, заштићене рибље врсте која у 
овој реци успешно опстаје. 

 

Стојећи на старом дрвеном мосту, запазила сам једну 
малу пастрмку како насупрот воденој струји плива 
уз струк водене траве. Иначе, побегну одмах и врло 
тешко их је видети. Вешто је маневрисала око и испод 
траве, чекајући неки плен. Прави предатор са црвеном 
тачкицом на леђном перају и са крупним маскирним 
пегама по леђима.

Пастрмке у Брвеници могу да порасту и до 25 cm, а 
рибица коју сам посматрала није била већа од 10 cm.
Иако је поточна пастрмка ситна риба, у ланцу исхране 
у реци важи за предатора. Њена главна храна су 
млађ и инсекти,али због тога опстанак кркуше у реци 
није угрожен. Чим осети опасност, млађ се растури по 
плићацима и уђе у скоро стајаћу воду где пастрмке не 
залазе. Више је доведен у питање опстанак поточне 
пастрмке у овој реци због риболова и због изградње 
кућа поред обала, чиме се угрожава квалитет воде. 
Ове две рибље врсте су довољан разлог за још већу 
бригу о реци и њеној околини. Није само река Брвеница 
вредан ресурс, има још много лепших и богатијих вода, 
али ја ову реку познајем и волим.
 У Брвеницу залази и ибарски скобаљ у време мреста. 
Такође, уз реку живе и патке, сиве чапље, бизамски 
пацови, змије рибарице, много лептира, а мештани 
су виђали и видре. Осим тога, значајно је коришћење 
воде реке за наводњавање усева у време суше. У 
селу Брвеница, помоћу воде из реке, раде две веће 
воденице и још увек се на стари начин меље брашно. 

 Текст и фотографије Светлана Крџић
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Врх Ибн Сина, познатији као врх Лењин (eng. Le-
nin Peak) уздиже се 7134 метра изнад нивоа мора и 
други је по висини у централном Памиру. Налази се 
на граници Таџикистана и Киргистана, а успон се 
најчешће планира са  киргистанске стране. Откривен је 
1871. године, а први успешан успон извршила је  1928. 
године  руско-аустријско-немачка експедиција,  коју 
су чинили Карл Виен, Еуген Алвеин и Ервин Шнајдер. 
Тада је врх и добио име Лењин. Таџикистанска влада 
га је 2006. године преименовала у Ибн Сина, по 
највећем исламском филозофу X и XI века, док га 
Киргизи и даље називају по првом совјетском владару. 
Као један од технички мање захтевних врхова, висине 
преко 7000 мнв, прилично је познат међу планинарима 
и сваке сезоне на стотине планинара покушава да се 
попне. Већина успона се организује преко агенција које 
обезбеђују све, од шатора, преко хране и водича до 
носача  опреме, све до последњег висинског кампа.У 
зависности од пакета услуга је и цена.Мањи број 
планинара доноси  одлуку за самосталан успон.
 Наша експедиција је изведена у периоду од 29. 
јула до 20. августа. Чланови експедиције  билису  
Миливој Ердељан (вођа експедиције) ПК „Занатлија“ 
Ср. Каменица, Радомир Микић (вођа успона) ПК „Ex-
treme…“Београд, Јелена Јовишић и Славенко Божић, 
ПСК „Балкан“Београд и Никола Бобић, ПСК „Сириг“ 
(аутор прилога).

Путовали смо авионом из Београда преко Истанбула 
за Бишкек, главни град Киргистана. Из Бишкека 
настављамо локалним летом у град Ош, одакле нас 
мини-бусом превозе у базни камп, у који стижемо 31. 
јула у поподневним часовима. За успон и силазак 
смо имали резервисано 17 дана. План успона је био 
унапред одређен, али су услови, пре свега временски, 
диктирали наше кретање. Стандардан начин пењања 
на овај врх је преко четири кампа, базног кампа (3640 
мнв), кампа 1 или истуреног базног кампа (4400 мнв), 
кампа 2 (5400 мнв) и кампа 3 (6100 мнв).

Базни камп је прилично удобан.Има  извор струје, 
велике шаторе са подметачима, заједничку трпезарију 
и пољски тоалет. Налази се на ливади, а клима 
је умерена. Пуца поглед на снежни леп ,али и 
застрашујући пејзаж - наговештава да пут ка врху неће 
бити лак. После аклиматизационог успона настављамо 
ка кампу 1. Трек од 10 километара није лак. Иако смо  
50 килограма опреме и хране послали мулом, ипак на 
леђима теглимо ранчеве тешке скоро 20 килограма. 
Пут води ободом глечерског корита, пејзажи су 
живописни,а боје се смењују...

НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕДИЦИЈА

 “ЛЕНИН ПИК 2018 “ 
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Камп 1 се налази на рубу глечера, на граници где 
се са стена прелази на снег и лед.Овде  први пут 
осећамо утицај висине. Прва ноћ нам је била тешка, 
готово да нисмо спавали, потребно  нам је време да 
се одморимо и прилагодимо пре него што  наставимо 
доследећегаклиматизационог успона. После два дана 
крећемо ка кампу 2. Полазимо пре свитања како бисмо  
што безбедније прешли преко глечера - опасност вреба 
из пукотина и од лавина које се често спуштају преко 
последњег дела стазе.

Због исцрпљености се крећемо спорије.У  периоду 
најјачег сунца затичемо се на деоници званој „тигањ“.
Овај предео се тако зове јер се зраци сунца рефлектују 
са свих страна и „прже“ планинаре који пристижу у 
камп 2.Овде сам имао и непријатно искуство да ми 
једна нога упадне у мању пукотину, срећом сам прошао 
без повреда.

Камп 2 је сигурно најнеудобнији, налази се на ледопаду 
заклоњеном иза једног гребена. Терен је мешавина 
камења и леда,а налази се на великој стрмини. 
Подлога се круни и шатори клижу и пропадају. Дању 
је несносна врућина, а чим зађе сунце температура 
драстично пада. После одмора смо извели још један 
аклиматизациони успон, а потом се вратили у камп 1.

Следи неизвесност, временска прогноза је застрашујућа, 
временски услови се из дана у дан кваре и изгледи за 
успон на врх су  слаби. Упркос лошим предвиђањима, 
не губимо наду.Крећемо према врху верујући  да ће 
се „отворити прозор“ за успон ка врху. Пењемо се до 
кампа 2, а потом и према кампу 3. Дубок снег и велики 
нагиб у последњој фази успона нас је сломио. Сећам 
се да сам у једном тренутку  помислио да је то  најтеже 
што сам у животу искусио. Комбинација тешког ранца, 
ретког ваздуха, великог нагиба и пршастог дубоког 
снега кроз који нога пропада и клизи уназад, стварају  
утисак да је сваки корак узалудан. На крају, ипак 
успевамо да се домогнемо врхагде се налази и наш 
следећи камп. 
Камп 3. Затичемо полузатрпане шаторе, исцепане и 

НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕДИЦИЈА
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пуне смећа. Уместо да легнемо и одмарамо се, морамо 
да откопавамо и поправљамо наш „смештај“. Предвече 
успевамо да се сместимо, топимо снег и кувамо храну 
како бисмо се што пре опоравили од тешког дана.
Сутрадан смо имали леп дан, „пунимо батерије“ и 
планирамо даље кораке. После подне смо се попели 
на врх Разделнаја (6148 мнв) одакле се пружаолеп 
поглед на памирске врхове у Таџикистану. Прогноза је 
била тачна и у току наредне ноћи почиње невреме и 
јака мећава. 
Шатори су опет затрпани, али нас више брине  што 
је пртина ка врху такође завејана. Приморани смо да 
чекамо и да се надамо да ће се још неко одлучити за 
успон како би био  пробијен  пут кроз свеж снег.
 Миливој нам јавља да је следећи дан једина 
шанса да се изађе на врх, предвиђа  се мирна ноћ 
и ведра прва половина дана. С обзиром да немамо 
више времена, припремамо се за завршни успон. 
У међувремену Јелена је добила температуру, а 
Радомир је пожртвовано  остао са њом и помогао  јој 
да се  спусти у нижи камп.
 Завршни успон. Будимо се у 1 сат по поноћи, како 
бисмо се припремили за полазак у 2 сата. Време је 
мирно и изузетно хладно. Монтирање дереза, за шта 
је било неопходно скинути перјане рукавице,  био је 
озбиљан изазов. Крећемо на време, група од тридесетак 
планинара полази ка врху. Славенко и ја се крећемо на 
зачељу колоне, кретање је споро па се потхлађујемо. 
Користимо сваку прилику да претекнемо планинаре 
испред себе како бисмо направили простора да се 
сталнокрећемо. Ноћ је ведра и звездана, с времена 
на време небо запара звезда падалица - невероватно 
леп призор, који на тренутак скрене мисли са опаке 
хладноће. Око 6 сати је почело да свиће.Покушавам 
да усталим ритам кретања и дисања како бих се 
што брже кретао и тиме мање смрзавао. Славенку је 
одговарао нешто спорији ритам, па доносимо одлуку  
да се раздвојимо. Даље настављам сам.Претицао сам 

остале планинаре и стигао до локалних водича, који 
су пртили снег на челу колоне. Све до висине од 7000 
метара могао сам све време  да се крећем.Пред крај ме 
је стигао умор, више нисам могао да ускладим дисање 
и кретање, па сам морао да застанем  после сваких 
неколико корака. Врх је био све ближи, а ја све спорији. 
У 12:30 сам изашао на врх. После  фотографисања 
хитам назад, како би ме најављено невреме погодило 
што ближе кампу. 
Мимоилазио сам се са планинарима који иду ка врху, 
убрзо долазим и до Славенка, бодрим га и говорим му 
колико још има до врха. Убрзо су се навукли облаци, 
кретао сам се кроз непрегледну белину, осећај простора 
је потпуно нестао. Од умора и дезоријентисаности на 
тренутке сам имао халуцинације.Спуст је ипак био 
много тежи него што сам очекивао. Око 17:30 најзад 
долазим до шатора. После неколико сати долази и 
Славенко. 
 Сутрадан се спуштамо до кампа 2 где нас чекају 
Јелена и Радомир.Испред кампа 1чека нас Миливој 
са флашираном водом и стакленом криглом  -ситница 
која много значи, нарочито после  пет дана коришћења  
топљеног снега из плеханих шерпи. Следећег дана смо 
стигли  на циљ - базни камп. Зеленило и мирис траве, 
као и осећај да смо на „чврстом“ тлу, прија после снежне 
авантуре. Обузима ме осећај спокојства и поноса због 
подвига који смо извели.
Прича којом би описали све наше доживљаје и утиске 
била би веома опширна.Нисам нарочито надарен за 
писање. Ипак се надамда сам бар мало дочарао нашу 
памирску авантуру. Били смо  одличан тим. Успех који 
смо остварили је резултат наше другарске сарадње и 
искреног уживања у планинарењу. Искуство које смо 
стекли је непроцењиво, тренуци које смо доживели 
незаборавни, а  осећања  ће се враћати увек  када се 
сетимо ове експедиције.

Никола Бобић
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У суботу, 3.11.2018. године у 21 час, учесници „38. 
ноћног марша у част Дана ослобођења Новог 
Сада“ окупили су се у центру Сремских Карловаца 

. Уз пријаву за учествовање били су на старту код чесме 
„Четири лава“ и у Дому на Стражилову. 
У име Организационог одбора присутнима се обратио 
Боривоје Вељковић. Упознао их је са 38 година дугом 
традицијом организовања Ноћног марша у част Дана 
ослобођења Новог Сада. До сада се на „Ноћном маршу“ 
дружило 2779 учесника из 65 планинарских друштава као 
и грађани, који су током протеклих акција препешачили 
око 811 км, стазама Фрушке горе. 
Учеснике Ноћног марша поздравио је Мр Синиша Јокић, 
председник Одбора за обележавање стогодишњице 
ослобођења Новог Сада у Првом светском рату и уласка 
Српске војске у Нови Сад, надахнуто говорећи о подвизима 
ратника и жртвама у Првом светском рату. Истакао је 
значај наше акције - допринос сећању на велику победу 
српске војске у Великом рату и присаједињењу Војводине 
Краљевини Србије и стварању Краљевине Југославије. 
Пожелео нам је добро расположење и срећан пут на 
пешачењу дугом 18 км до Дома војске Србије у Новом 
Саду. 

Старт је уследио по плану - у 21:30 часова. На челу 
колоне био је Синиша Петров Синпе, а на зачељу 
Милорад Новковић. Пешачили смо из центра, од чесме 
„Четири лава“, па трасом Европског пешачког пута - Е7 
поред Гимназије кроз „Дворску башту“ и даље по гребену 
Черат, преко коте Авала (315 мнв) до Планинарског дома 
„Стражилово“. У Дому смо направили дужи одмор за 
детаљну евиденцију присутних на маршу. 
Било нас је 130. У колони се на глави једног од учесника 
издвајала шајкача, симбол ослободилачке Српске војске, 
која је у Великом рату била симбол патриотизма, морала, 
патње, жртве, љубави и слободе.
После препешачених 5 км и одмора у Дому, наставили 
смо „црном стазом број 4“, узвишењем изнад Буковца, 

поред споменика на Везирцу ка Петроварадину и даље 
трасом Европског пешачког пута Е7 кроз Петроварадин. 
Прерадовићевом улицом дошли смо до „Београдске 
капије“ на улазу у „Градић“- Доњу тврђаву.  Испред 
„Београдске капије“, испод бронзане спомен плоче 
Ослободиоцима, Катарина Дурман и Боривоје Вељковић 
положили су цвеће у знак сећања на улазак Српске војске 
у Нови Сад, коју је предводио Војислав Бугарски. 
Учесницима се том приликом обратио Боривоје 
Вељковић са детаљима о постављању Спомен плоче 
Ослободиоцима и њеној судбини од 1938 до 2013. када 
је поново постављена у част 95. годишњице од уласка 
Српске војске 9.11.1918. године у Град. На Спомен плочи 
Ослободиоцима записано је: 
„Деветог новембра 1918. године за време владавине 
Краља Петра I Великог Ослободиоца, а под врховном 
командом Престолонаследника Регента Александра кроз 
ову капију прођоше први одреди победоносне српске 
војске доносећи слободу Војводини“.
Београдском улицом, у дугој колони слободе и љубави 
изашли смо на Варадински мост („Дуга“) преко Дунава. 
У Нови Сад, до Дома војске Србије стигли смо у недељу, 
4.11.2018. око 4 сата, када је ноћно пешачење завршено. 
У свечаној сали Дома приређена је ретроспективна 
изложба „38 ноћних маршева 1981-2018“. Присутни су 
у знак признања и захвалности награђени беџевима, 
значкама, захвалницама и признањима. 
Златна значка са дипломом Новосадског планинарског 
савеза уручена је Цветину Ристановићу за 34 пута 
учествовања у Ноћном маршу. Сребрна значка додељена 
је Александру Симеонову за 20 пута учествовања у 
Ноћном маршу, док је бронзану значку са дипломом добио 
Милорад Новковић за 15 пута учествовања у Ноћном 
маршу. Ове године у акцији је учествовало 130 планинара 
из 13 друштава, а најбројнији су били Новосађани. 
У Дому војске Србије домаћин учесницима била је 
Катарина Паљић.
Свим учесницима, спонзорима - донаторима хвала на 
помоћи и учешћу у организацији и реализацији „38.ноћног 
марша“.

Боривоје Вељковић

ШАЈКАЧА У КОЛОНИ СЛОБОДЕ И 
ЉУБАВИ



ВЕЛИКИ ПУТ У СЛОБОДУ

Поводом 100 година од пробоја Солунског фронта, 
Планинарски клуб „Јаворак“ из Параћина 
организовао је планинарску акцију успон на 

Пелистер -„Кајмакчалан 2018“. Акцији се придружило 
46 планинара - 34 из ПК „Јаворак“, 11 из КП „Зрењанин“ 
и један из ПСК „Железничар“ из Краљева.
 У Битољ смо стигли 14. септембра поподне.Срдачно, 
као и претходних година, дочекали су нас побратими – 
планинари РЕК „Битољ“. 

У суботу, 15. септембра ујутро, кренули смо у град, а 
затим се раздвојили: прва група је отишла на успон 
планине Бабе – врх Пелистер 2601 м, стазом дугом 
22км,са висинском разликом 1400м.Друга група је 
остала на свечаности полагања венаца на Српском 
гробљу и Спомен-костурници српских бораца.
ПК „Јаворак“ са својим побратимима из Зрењанина 
били су једини клубови из Републике Србије, који су 
учествовали у званичном  програму полагања венаца. На 
свечаности  је било преко  сто учесника, међу којима су 
биле делегације Скупштине Србије, висока делегација 
Војске Србије, амбасадор Србије у Македонији, 
амбасадор Босне и Херцеговине у Македонији, војни 
аташеи амбасада Француске и Велике Британије у 
Македонији, много делегата политичких странака , 
синдиката, удружења Срба у Македонији и други. У име 
делегације нашега Клуба венац су положили Сузана 
Стојковић и Златко Јовановић. Комплекс гробља 
и Костурница, на површини од неколико хектара, 
уређенији су него претходних година. 

У недељу, 16. септембра, рано ујутро поздравили 
смо се са нашим домаћинима- планинарима из РЕК 
„Битољ“ и кренули ка граничном прелазу Медзитлија 
на путу ка Грчкој. После два сата вожње стигли смо 
у Ски-центар на Вораст, испод врха планине Ниџе – 
Кајмакчалана. Одавде смо кренули ка врху на стазу 
дужине 4 km са висинском разликом од 501m. Овај 
део планине, обрастао нисоком травом без шумског 
растиња, омогућио нам је, захваљујући добрим 
временским условима, одличан видик у свим правцима.
Није тешко замислити како је нашим ратницима – 
јунацима било мукотрпно заузети главну стратешку 
тачку врх Кајмакчалана, где су се налазиле бројне 
бугарске јединице, улогорене у добро опремљеним 
рововома и другим војним објектима. Наши борци 
били су све време изложени ватри, нису имали заклон, 
а непријатељ је имао изузетан преглед - ни птица 
није могла прелетети, а камо ли војник! На путу ка 
врху наилазимо на обележја гробова - камене плоче 
и металне крстове неуништене временом.У рововима 
се и данас могу наћи остаци чаура пушчаних метака. 

Тешко је описати осећање изазвано на месту 
некадашњег ратишта и стратишта наших бораца где 
се иза сваког камена крије гроб неког нашег деде, 
солунца – ратника, који је не дочекавши повратак у 
Србију, остао вечито на Кајмакчалану...

КАЈМАКЧАЛАН
- СТО ГОДИНА КАСНИЈЕ -
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На врх Кајмакчалана стигли смо око 12 часова, где 
су пристизале делегације које су са нама биле и на 
Српском гробљу у Битољу. Било је много делегација 
из Србије, Срба из Македоније, Црне Горе, Републике 
Српске, као и Срба са Баније, Кордуна, Лике, из 
Далмације и Словеније и оних који живе у Западној 
Европи, Америци и Аустралији. На врху Кајмакчалана, 
2521м, налази се Капелица на самој граници 
Македоније и Грчке, коју одржавају грчки свештеници. 
У Капели смо у име Клуба положили венац нашим 
ратницима – „Вечитим стражарима слободе Србије“ – 
како је написао чича у српској ношњи, у близини урне 
у којој је почивало срце др Арчибалда Рајса, великог 
човека, хуманисте, лекара и пријатеља српских бораца 
и народа, са којима је прошао читаву голготу овога 
рата. 

Нешто ниже од Капелице налази се Спомен-костурница 
српских војника, где је одржан помен погинулима, 
упаљене свеће и положено цвеће. 

Тешко је описати осећање изазвано на месту 
некадашњег ратишта и стратишта наших бораца где 
се иза сваког камена крије гроб неког нашег деде, 
солунца – ратника, који је не дочекавши повратак у 
Србију, остао вечито на Кајмакчалану...
Посета, сећање, помен и цвеће местима борби и 
страдања наших ратника најмање је што смо могли да 
учинимо у име поштовања наших ослободилаца и као 
опомена млађим генерацијама да не забораве велика 
дела и жртве својих предака.
Напустили смо Грчку и вратили се у Србију пуни 
утисака, захвални водичу Игору Стефановићу који је 
организовао поход на ова света места.

Бата Иванковић
 ПК „Јаворак“ Параћин
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Милунка Савић била je српска хероина 
Балканских ратова и Првог светског рата, 
наредник у Другом пуку српске војске „Књаз 

Михаило“, жена са највише одликовања у историји 
ратовања. Лепа и стасита девојка се, по објави Указа 
о мобилизацији, пријавила као добровољац и скоро 
годину дана  се борила преобучена у мушкарца. 
Рањавана је у борбама девет пута.
После рата, занемарена и од свих напуштена, пензију 
је стекла радећи најтеже послове. Одбила је понуду да 
се пресели у Француску и да добија француску војну 
пензију. Уместо тога, изабрала је да живи у Београду, 
где су људи брзо заборавили њене заслуге. За све то 
време, поред своје и три усвоје нећерке, ишколовала је 
и одгајила тридесеторо деце коју је доводилa из родне 
Копривнице.
Често,на планинарењу, када би ми се учинило да немогу 
стићи до неко гврха, помислила бих како је Милунка 
прешла Албанију.То ми је давало снагу да успем. 
Имала сам жељу да организујемо неки планинарски  
поход њеним стопама.
У овој години, када су широм земље организоване 
разне прославе поводом 100 година од завршетка 
Великог рата, у нашем Планинарском клубу решили 
смо да организујемо планинарску акцију у част свих 
српских хероина. Мени се „наместило“ да за месец 
дана, у оквиру планинарских активности, три пута 
посетим Милункину кућу. 

Нас троје смо пошли да одаберемо стазу којом ћемо 
извести акцију. Од Ибарске магистрале крећемо 
према Јошаничкој Бањи  и  на 5 км пре Бање, 
макадамским путем крећемо ка кући Милунке Савић.
Кућа је обновљена 2015. године под надзором Завода 
за заштиту споменика културе из Краљева. Поред 
куће обновљена је и окућница (пекара, вајат за дрва, 
салаш). Кућа је обновљена на аутентичном месту,на 
истим темељима и уз коришћење материјала од којега 
су грађене куће у то време. У кући је направљена и 
мала музејска поставка од предмета коришћених у 
старим српским кућама.Стижемо пред кућу и несвесно 
стајемо мирно одајући почаст храброј девојци,која је 
овуда некада ходила. Нисам могла да сакријем сузе, а 
нисам ни хтела. Оно што је најжалосније, у овом селу 
сада живе још три становника. Убрзо упознајемо Дејана 
Радичевића и његову супругу-дветрећине становника 
Копривнице.Они нас упућују куда да идемо да бисмо 
стигли до села Гокчаница,које се налази на територији 
општине Краљево.
Пролазећи путем кроз село виде се запуштени 
воћњаци, јабуке се румене на стаблима око којих 
израста шибље. Усред букове шуме наилазимо на 
дрворед ораха. Овде су некада биле куће и воћњаци, 
а сада је шума.Крај септембра је, па руј већ почиње да 
добија своје пурпурно рухо.
После пет сати и пређених око 15 км обронцима 

У ЧАСТ МИЛУНКЕ САВИЋ
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Жељина, стижемо до Гокчанске реке коју прелазимо 
и стижемо до асфалта у селу Гокчаница. Гокчаница 
је смештена између Жељина, Студене планине, Гоча, 
Жарачке и Равне планине.У селу велике површинe 
некада је у школи било по 50 ученика у разреду, а сада 
их има само неколико.Месна заједница Јошаничка 
Бања и Центар за културу Градац од пре две године 
организују манифестацију „Дани Милунке Савић“. 
Манифестација се одржава прве недеље октобра. У 
оквиру манифестације организује се пешачење од 
Јошаничке Бање до куће Милунке Савић. Решавам 
да се прикључим тој манифестацији организовањем 
једне женске групе пешака. Групу чине моје ученице 
и неколико планинарки ПСД „Гвоздац“. Док путујемо 
мини бусом према Бањи,питам ученице (други разред 
медицинске школе) шта знају о Милунки Савић. 
Одговорају, углавном, чуле су нешто, а не знају много.  
После полагања венаца на Споменик српској хероини и 
историјског часа, полазимо на пешачење од Јошаничке 
Бање до Копривнице, најпре 5 км асфалтом, а онда 
узбрдо сеоским путем још три километра. Колона од 
око 60 учесника, међу којима има деце, пензионера, 
војника, планинара, полако се креће до одредишта. 
Мушка певачка група из Рашке све време пешачења 
својом песмом чини овај поход занимљивијим. 
Програм код Милункине куће, у коме је учествовала и 
глумица Ивана Жигон рецитовањем песама Милана 
Ракића и Десанке Максимовић,код великог броја 
присутних изазвао је сузу.
После завршеног програма враћамо се до асфалтног 
пута, где нас чека превоз. Поново постављам 

питање: Шта знате о Милунки Савић? Сада су 
одговори другачији. Радујем се, јер код младих спазих 
одушевљење целокупном акцијом,тако да им ни 
пешачење није тешко пало. 
Моје треће пешачење стазама Милунке Савић било је у 
оквиру акције„Трагом ослободилаца“које је организовао 
ПСД „Гвоздац“ из Краљева у сарадњи са Градским 
одбором града Краљева.Стогодишњица ослобођења 
Краљева обележена је 20. и 21. октобра 2018.године, 
поводом 22.октобра, Дана ослобођења Краљева у 
Великом рату. Акцију смо посветили српским хероинама 
из Великог рата на челу са славном Милунком Савић.
На  пешачење се пошло од родне куће Милунке 
Савић трасом Копривница - Пупавна - Добра Буква 
- Међуречје у Гокчаници - Прека чесма- Стојанац- 
Кобасичкипоток - Брезна. Дужина стазеје око 30 км са 
висинском разликом при успону и силаску око 1700 м.  
Леп јесењи дан са најлепшим бојама лишћа, група 
изузетно компактна и кондиционо спремна, па 30км 
и 10 сати пешачења прође неосетно.У Планнарском 
дому у Брезни сачекали су нас наши планинари са 
грејаном ракијом и  вечером.Сан је лако дошао. Треба 
се одморити за наставак пута.
У недељу рано полазимо на стазу дужине 20 км 
правцем Брезна – Бели камен- Каменица-Змајевац - 
Краљево.После четири и по сата пешачења стижемо 
до Споменика палим борцима у рату од 1914-1918.
на Змајевцу, предграђу Краљева, где нам је приређен 
величанствен дочек у организацији МЗ Рибница и 
Друштва гуслара „Жича“. 
Пешачење завршавамо  полагањем  једног   белог 
крина на Споменик у центру Краљева, уз песму „Тамо 
далеко“ коју спонтано запевасмо.

Вукосављевић Рада
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Планинарско друштво „Преслап“, уз подршку 
Града Ниша, организовало је 14. октобра 2018. 
планинарско-рекреативно-образовну акцију на 

планини Селичевици, посвећену ослободиоцима Ниша 
у последњих 140 година. Стогодишњица ослобођења 
Ниша у Првом светском рату обележена је 12.октобра 
2018.године, 14.октобар је Дан одлобођења Ниша у 
Другом светском рату, а током 2018. године обележава 
се и 140 година од ослобођења Ниша од турског 
ропства. У сва три ослобађања у последњих 140 
година, ослободиоци су ка Нишу продирали, између 
осталих праваца, и преко планине Селичевице, јужно 
од Ниша. Данас, када се град Ниш проширио, одређени 
делови града готово да се налазе на Селичевици и 
њеним обронцима (Делијски вис, Палилула, брдо 
Горица, брдо Бубањ...). Ова акција је, стога, одржана 
на местима где се стварала и догађала историја града 
Ниша.

На акцији је учествовало преко 200 планинара из 
свих нишких планинарских клубова и друштава. 
Присуствовали су и рекреативци и ученици, као и 
планинари из Алексинца, Параћина и Доњег Душника. 
Успон је почео у насељу Делијски вис код фудбалског 
стадиона, а траса је у првој етапи водила до брда 
Делијски вис и малог језера (баре) на овом узвишењу. 
Планинари су потом кренули ка раскрсници пут села 

Суви До и Вукманово. Успон је почео на изласку 
из Вукманова, када је у шест  километара, по 
серпентинама, ваљало савладати нешто преко 500 
метара висинске разлике, све до врха Ибровица, 
или Тумба - како гласи други назив највише тачке 
Селичевице, са висином од 903 метра. До врха је 
пређена раздаљина од 11 километара. У силаску 
до села Бербатова, пут је знатно краћи, само пет 
километара, али је и стрмији. У селу Бербатову 
приређен је ручак и дружење учесника и мештана.
Оно што је дало посебан тон акцији биле су беседе 
- часови у природи о географији Селичевице и 
ослободилачким ратовима 1878, 1918. и 1944.године. 

Селичевица није ни пространа, ни висока планина, 
такорећи из Ниша се види цео њен масив. Али, 
насупрот томе, ваља знати да Селичевица раздваја 
три области: Понишавље, Заплање и Поморавље и 
две реке - за југ Србије веома важне и велике: Јужну 
Мораву и Нишаву. Селичевица заклања, или штити, 
град Ниш. Кроз историју, положај Селичевице је 
увек имао велики значај. На крајњем западном делу 
Селичевице, још је у доба Источног Римског царства 
изграђено утврђење Комбос, које је током средњег 
века проширено и у време кнеза Лазара названо 
Копријан. Ово утврђење је било брана надирању било 

ПЛАНИНАРСКА АКЦИЈА
 „У ЧАСТ ОСЛОБОДИЛАЦА НИША“

 УСПОН НА СЕЛИЧЕВИЦУ



13

СЕЋАЊЕ НА ОСЛОБОДИОЦЕ

ког непријатеља у Поморавље, а важну улогу одиграло 
је у периоду после боја на Косову и потискивању Мусе 
- претендента на турски престо из ових крајева, када 
су се деспот Стефан Лазаревић и Ђурађ Бранковић 
ставили у службу претендента Мехмеда Првог.

На скретању ка селу Суви До учесницима је 
приређена беседа о ослобођењу Ниша од турског 
ропства. Одлучујућа победа српске војске била је на 
брду Горица на планини Селичевици 9. јануара 1878. 
године, а један од двојице српских генерала – Јован 
Белимарковић, свој штаб је оформио у селу Бербатову. 
Дан касније потписана је Конвенција о предаји града 
Ниша, а 11.јануара 1878.године српска војска, на челу 
са кнезом Миланом Обреновићем, ушла је у центар 
града и на тврђави развила српску заставу, па се отуда 
11.јануар у Нишу обележава као Дан ослобођења од 
турског ропства.

У селу Вукманову одржан је час о ослобођењу Ниша 
у Првом светском рату. После пробоја Солунског 
фронта, септембра 1918. године, Прва армија 
српске војске, којом је командовао војвода Петар 
Бојовић и Друга армија на челу са војводом Степом 
Степановићем, снажно су надирале долином Вардара 
и Јужне Мораве. Последња линија одбране окупатора 
била је постављена управо на планини Селичевици 
од Јужне Мораве до Заплања, даље према Пироту 
и Бабушници. Циљ немачке војске био је да се преко 
територије Бугарске повеже са турском војском и због 
тога је задржавање српских ослободилаца на линији 
јужно од Селичевице био последњи адут окупатора. 

У незадрживом продору, 10. октобра 1918.године, 
српска војска освојила је све положаје на Селичевици 
и протерала окупатора у градско језгро. Само дан 
касније, српски ослободиоци ушли су у јужна предграђа 
Ниша, а окупатор је морао да пређе са леве на десну 
обалу Нишаве и започне повлачење ка северу. Тиме 
је Ниш био 12. октобра 1918.године ослобођен од 
окупације у Првом светском рату.

Најзад, на самом врху Селичевице одржан је час 
о ослобођењу Ниша у Другом светском рату. Уз 
много других занимљивости, испричана је и прича 
о настанку чувене песме “Лили Марлен”. Ова песма 
редовно је током Другог светског рата емитована са 
таласа Радио-Београда, а сигнал Радио - Београда 
тада је преко релеја на Селичевици усмераван према 
северној Африци. Остаци зграде, у којој је била 
смештена немачка војска која је опслуживала релеј 
на Селичевици, и даље постоје на врху Ибровица, а 
мештани села Вукманово, Бербатово и Гркиња, веома 
добро познају из приче својих родитеља и предака сва 
дешавања на Селичевици током Другог светског рата.

 *  *  *

У припреми образовног материјала и прилагођавања 
за предавање на планинарској акцији на Селичевици, 
учествовао је и Владан Стојиљковић, познати 
историчар и истраживач.

   Мирослав Докман
 Планинарско друштво „Преслап“ Ниш
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Река Височица подно Старе планине, на километар 
низводно од села Рсовци, усеца кањон Владикине 
плоче .О пореклу имена кањона испредају се 

народне приче а овај крај Старе планине у последње 
време поново постаје популарно одредиште многих 
заљубљеника у природу. У литицама кањона, уочљив 
са свих околних висова и прилаза селу, налази се улаз 
у Голему дупку, како локално становништво назива 
пећину, у литератури познатију као Владикине плоче.
Седамдесетих година  прошлог  века под 
покровитељством Републичког Завода за заштиту 
природе, Комисија за спелеологију ПСС, у сарадњи 
са Спелеолошким одсеком ПС Београда, под 
руководством професора Јована Петровића, вршила 
је истраживања поменуте пећине и ширег подручја 
кањона. Деценију касније, истраживања овог подручја 
вршио је проф.Душан Гавриловић, када је обрађено 
укупно 11 спелеолошких објеката. Закључно са овим, 
Голема дупка укупне дужине од 660м истражених 
и измерених канала, престаје да буде предмет 
озбиљнијих интересовања спелеолога.

Сећам се првог узалудног покушаја изведеног у лето 
2008. да зараслим путевима преко Камине, поред 
опустелих појата, литицом досегнемо улаз ове пећине, 
као и поновљеног покушаја са екипом СОБ-а у лето 
2010. који је уродио плодом. Улаз висок 27 метара, 
који дневну светлост пушта далеко унутар пећине, 
бедеми од набијене земље као остаци средњевековне 
настамбе на улазу и „мрена“ која дели слој топлог и 
хладног ваздуха тамо где се утаборио вечити мрак, дају 
један митски карактер овом месту и остављају снажан 
утисак на човека који је посећује први пут. 

Ова околина остаје у лепом сећању све до марта 2018.г 
када са ПСК ‘’Двиг“ из Владичиног Хана,почињемо 
систематска истраживања овог терена, држећи се 
десне стране кањона као мање истраженог подручја. 
Откривамо нове објекте, у Белој пропасти у наставку 
јамског канала силазимо на ниво реке. Размишљамо 
о Мишјој и Воденој пећини као деловима једног већег 

НЕДОДИРНУТ СВЕТ ПОДЗЕМНЕ ЛЕПОТЕ
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непознатог пећинског система, а све време око нас кружи 
прича потекла од „дивљих“ копача блага и локалних 
сељана да у Големој дупки није крај тамо где сви мисле 
да јесте и да се она наставља још много дуже. Помоћ 
мештана увек је добродошла, али она је довољна до 
улаза у пећину. На сва остала нагађања, имагинацију 
и преувеличавања о дужини и дубини пећине гледали 
смо са сумњом. Испоставило се овог пута да нисмо 
били у праву. Спелеолози ПК ‘’АС’’- боравећи на овом 
терену потврдили су локалну причу и отишли даље 
од оног што је било нацртано и објављено у стручној 
литератури у вези са овом пећином. Исту чињеницу 
потврдили су и спелеолози ПСК ‘’Двиг“ недуго затим. 
Трагачи за благом, осим приче, оставили су и део 
иструлелог конопца,који води ка врху каменог седла 
где се раздваја познати од непознатог дела пећине. 
Пре њих, овај ново откривени канал, димензија и 
облика приближних као и главни, био је знан локалним 
житељима који су из њега копали наслаге глине (‘’ума’’-
локални назив) и због неких својстава користили је за 
прање и купање. Ново откривени канал сув, испран, 
хомогене стене без трагова пукотина и пећинског 
накита, засут дебелим слојем ситног песка и глине 
у траговима, пружао се стотинама метара по правцу 
раседа, на северозапад. Наизменично сужавајући се 
и отварајући у простране дворане, обећавао је да му 
ускоро нећемо видети крај. Дворану, највећу у низу, 
красио је усамљени сталагмит висок осам метара, 

сигурно и за неколико метара виши, јер му се стварна 
основа није назирала због дебелих наслага песка. 
Водећи се асоцијацијама црквеног великодостојника по 
којем кањон носи име, дворану назвасмо монашком, а 
сталагмит-монахом (‘’монах’’ грчки – сам, усамљеник).
Мање од стотинак метара од ове дворане и мимо 
очекивања, изразито сув наставак канала завршио се 
сифоном. Били смо у месецу мају, периоду хидролошких 
максимума, али су сталактити уроњени испод нивоа 
воде сифона указивали да су осцилације очигледне, па 
је ваљало проверити стање нивоа воде у касно лето. 
Ни посетом у јулу није се могло маћи даље, вода је 
била тек десетак центиметара ниже. У септембру смо 
са мало вере кренули у истом правцу, радећи мерење 
новооткривеног канала, не очекујући да ће нам пећина 
тек сада открити своју истинску лепоту. Сифон је био 
потпуно сув. Кроз житко блато сифона упузали смо у 
величанственост подземља, људским телом и дахом 
недодирнут свет, чист и грандиозан у свом миру у 
коме коначи. Пред нама се отворила дворана коју 
светлост наших лампи није могла да омеђи.Целукупно 
тло и зидови били су прекривени таласима салива од 
минерала калцита, на којима су се преливале пруге од 
кристално беле, преко жуте и мрке до тамних, црних 
и плавичастих тонова. Над њима, из тла попут пласта 
сена, издигнута форма висока 11,5 м и широка у основи 
9,5 м доминирала је простором-Голијат, како смо је 
назвали, ускоро је добила и свог библијског парњака 
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Давида. Како се канал пружао даље, пећинске форме 
су се уситњавале и све ближе на дохват руке биле 
су цевчице, корали, чипкасте структуре уроњене у 
бигрене кадице, сталактити и сталагмити чији су се 
врхови преплитали. Задивљујући призор... Дворана 
дуга стотинак и у најширем делу око 40 м не даје јасне 
знаке у ком правцу се наставља главни канал из којега 
је овај горостас израстао. Негде у висини чује се шум 
прокапних вода и једини пут до њих може бити тераса 
која се као чељуст надвија над последњом понорском 
деоницом ове дворане - пењање на терасу одлажемо 
за наредни долазак... При повратку откривамо бочни 
блатни канал, у чијим више метара дебелим наслагама 
блата, кроз један меандрирајући усек дотиче вода из 
незнаног правца и сифон пуни водом затварајући ову 
дворану од остатка пећине.

Увиђајући значај овог открића, руковођење 
истраживањима преузима Комисија за спелеологију 
ПСС, па у октобру ове године организује четвородневну 
здружену акцију на којој су учествовали спелеолози 
ПСК ‘’Двиг’’ из Владичиног Хана, ПК’’Ас’’ из Београда, 
СС ПК ‘’Железничар’’ из Ниша и новоформираног 

удружење САИС из Књажевца и Зајечара. Првог дана, 
рекогносцирањем потеза Камина, који је једини појас са 
кога могу потицати седиментни наноси у Големој дупки 
и даље ка Козјем камику евидентирано је и истражено 
седам нових пећина и јама мањих димензија. У 
Големој дупки истражен је доточни канал у Монашкој 
дворани, измерен је блатни канал чија је генеза и 
релација са остатком пећине и после израде нацрта 
остао мистерија. Доминантна тераса је савладана тек 
другог дана траверзирањем. Прекривена калцитом, 
фланкирана крушљивим бочним зидовима,истински 
је намучила тројицу спелеолога који су се смењивали 
на њеном техничком опремању. Пред сам крај радног 
дана Милан Милојевић (САИС) ступио је на терасу, 
прошао је стотинак метара напред и потврдио да смо 
на правом трагу. Пространи канал, структурно сушта 
супротност дворани која је остала за њим, пружао се 
даље, а у њему се осећала блага циркулација ваздуха. 
Негде испред постоји још неки улаз у пећину. Његово 
откриће омогућило би рад у пећини током целе године, 
а не само у сушним месецима.  
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Један од главних задатаке акције било је и 
фотографско документовање овог значајног открића, 
па је транспорт опреме и асистенција приликом 
чак и получасовне израде једне фотографије, био 
нови изазов за спелеологе. Користећи се посебном 
техником ‘’бојања светлом’’ Мартин Ристић  је остварио 
посебан надреални визуелни запис игре воде и камена, 
светлости и сенке и лепоту ове пећине представио 
јавности Србије, која је пред њом занемела. После 
овога схватио сам - бити родољуб јесте и откривати 
изнова и изнова лепоте природе своје земље и делити 
је са другима.

Због временских прилика, истраживања су привремено 
обустављена. Вода је у међувремену затворила 
сифон,па преостаје да сачекамо крај лета наредне 
године. Остаје нам нестрпљење и претпоставка колико 
дуго ће нас пећина пустити даље од тачке до које смо 
последњи пут ступили.

 Вођа истраживања Немања Милосављевић

ПЛАНИНАРСКА СПЕЛЕОЛОГИЈА
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У организацији Комисије за спелеологију 
Планинарског савеза Србије српска спелеолошка 
експедиција учествовала је у  међународном 

пројекту ‘’Deep Clean – Gouffre Berger 2018’’ у 
Француској. 
Међународни пројекат окупио је спелеологе из више 
земаља на еколошком задатку чишћења најдубљих 
зона ове јаме (некада најдубље у Европи и свету)  
од остатака техничке опреме и отпада, након више 
деценијских спелеолошких истраживања и посета 
спортских спелеолога. Српска експедиција трајала је 
од 9 - 15. августа. Поред учествовања на еколошком 
задатку пројекта додатни циљеви наше  експедиције 
били су: стицање искуства у раду и боравку у 
спелеолошким објектима већих дубина и специфичних 
хидролошких одлика, упознавање са дометима 
међународне спелеологије  и постизање спортских 
резултата у спелеологији.  Учесници експедиције 
били су:  Немања Милосављевић, вођа експедиције, 
председник КС ПСС  (ПСК ‘’ДВИГ’’ Владичин Хан); 
Данијел Алексић   (ПК ‘’Дубашница’’  Злот); Никола 
Стевановић (ПСК ‘’ДВИГ’’  Владичин Хан); Милена 
Јанковић  (СС ПК ‘’Железничар’’ Ниш) и Трифон 
Василев, придружени члан тима  (ПК ‘’Хеликтит’’ 
Софија, Бугарска).  

У недељу 11. Августа око 12 часова екипа је ушла у 
објекат. Достигнута дубина тога дана била је  -500 
метара дубине, (Никола, Данијел и Милена) и -704 
метара (Немања и Трифон). Након процене ситуације, 
потребног времена за савладавање целог објекта и 
нарочито, због лоших хидролошких услова, наредног 
дана у касним вечерњим часовима екипа се вратили у 
камп. Организатор је потом обуставио све уласке због 
очекиваних пљускова који могу изазвати потапање 
јамских канала  испод -600м дубине, што може бити 
веома опасно и отежати излазак на површину.
Учешће на овој експедицији значило је стицање новог 
и веома вредног искуства искуства у раду и боравку 
у спелеолошким објектима дубина већих од хиљаду 
метара, упознавање  специфичних хидролошких 
одлика терена, упознавање са дометима међународне 
спелеологије.  
Јама Гуфре Берже,  налази се у области Веркур 
у Француским Алпима. Дубока је 1.122 метара. 
Откривена је 1953. године. Била је прва јама у свету 
која је премашила дубину већу од 1000м, тај рекорд 
држала је до 1963. и представља један од симбола 
спелолошких истраживања.

Милена Јанковић

‘’DEEP CLEAN – GOUFFRE BERGER 2018’’
„ДУБОКО ЧИШЋЕЊЕ ЈАМЕ – GOUFFRE BERGER“

ПЛАНИНАРСКА СПЕЛЕОЛОГИЈА
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РАЊЕНА ПЛАНИНА

Планинари ПД „Букуља“ прошетали су стазама 
до врха планине Венчац, којег више нема. 
Никада више неће моћи да прођу стазом којом 

су годинама пешачили на дан оснивања Друштва. 
Врх Венчаца, као и све стазе око њега, знају колико 
је планинара посетило ту малу, лепу планину у срцу 
Шумадије. Стазом од манастира у Брезовцу, Малог и 
Великог Венчаца до Церовите јаруге , језера на Букуљи, 
коте 505 и врха Букуље више се не може проћи, јер је 
уништена и избрисана заједно са врхом као да никада 
нису ни постојали. Планинари су учинили све да до тога 
не дође, али у томе нису успели. Камен, који је био на 
самом врху, са планинарским знаком, „неко“ је бацио, 
или самлео, као да није имао своје значење. Нису се 
запитали да ли је тај камен постављен као обележје 
врха Венчаца, али и као место где су се сликале 
генерације планинара. Планинари ПД „Букуља“ 
поручују „НЕКА ОВО БУДЕ ПРВИ И ПОСЛЕДЊИ ВРХ 
КОЈИ ЋЕ БИТИ СРУШЕН“.Уграбили су последње сате 
да посете врх и фотографишу се последњи пут – јер га 
сутра „дижу у ваздух“.

Из извештаја Срђана Гавриловића

ВРХ ПЛАНИНЕ ВЕНЧАЦ 
ВИШЕ НЕ ПОСТОЈИ
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ПОЧЕТАК ПЛАНИНАРСТВА
У  ПСД „МИРОЧ“ СМЕДЕРЕВО

ПСД “Мироч” при Гимназији у Смедереву основано 
је 17.12.1960. године, тада при Образовном центру 
“Јован Јанићијевић”. Регистровано је 26. априла 

1961. године под бројем 213 код Планинарског савеза 
Србије и од тада се развијало у складу са постојећим 
законима и правилима. Оснивањем Друштва не почиње 
планинарска активност у смедеревској Гимназији. 
Прво Планинарско друштво у Смедереву формирано 
је у Гимназији 1950. године и звало се “Мироч”. 
Касније је оно постало градско друштво под називом 
Планинарско друштво “Север”. 1958.године “Север” у 
Гимназији формира свој Планинарски огранак “Мироч”, 
који 1960. године, одлуком Оснивачке скупштине, 
прераста у Планинарско - смучарско друштво “Мироч”. 
За све време, од оснивања првог планинарског 
друштва па до формирања ПСД “Мироч”, планинарска 
и смучарска активност у Гимназији није престајала. 
Организовано је преко 40 зимовања.Покретач оснивања 
Друштва,активиста и дугогодишњи председник био је 

професор Радовин Недељковић, заслужни планинар 
и вишегодишњи председник Комисије за заштиту 
планина ПСС. Пререгистрација ПСД “Мироч” при 
Гимназији извршена је на основу одлуке Скупштине 
Друштва и поднете документације, тако да је 4.11.2005. 
године уписано у Регистар спортских организација 
као удружења спортских друштава и савеза, под 
редним бројем 13841 ПЛАНИНАРСКО - СМУЧАРСКО 
ДРУШТВО “МИРОЧ” ПРИ ГИМНАЗИЈИ У СМЕДЕРЕВУ 
са седиштем у Смедереву - Гимназија, Улица Моше 
Пијаде бр. 3.
ПСД „Мироч“ је 1981 .године добитник награде 
„Ослобођења Смедерева“, а 2002.године ПСД 
„Мироч“ добија јубиларну плакету од Планинарског 

савеза Србије поводом „Сто година организованог 
планинарства у Србији“. Председник Друштва у 
периоду 1991-2002. био је Слободан Миладиновић.
Од октобра 2002. године, ученике – чланове Друштва,  
и рад у Друштву, организује професор географије Бојан 
Карић. Са својим ђацима, у последњих 16 година, 
обишао је многе планине у Србији и то по неколико 
пута - Озрен, Фрушку гору, Благају, Рајац и Сувобор, 
Вршачке планине и Рудник, Ртањ и Јастребац, 
Хомољске планине, Авалу, Букуљу, Гледићке планине 
итд. Са многих акција враћали су се са пехаром и 
посебним признањима као најмасовније али и најмлађе 
планинарско друштво. 
У Гимназији у Смедереву, у којој Бојан Карић ради као 
професор географије већ 16 година, планинарство је 
најпопуларнији вид ваннаставних активности. И ове 
школске године Друштву је приступило више од сто 
гимназијалаца. 
Чланови ПСД „Мироч“ учествовали су у акцији „Дан 
пешачења у Србији 15.9.2018.године. Укупно 97 
ученика Гимназије, чланова Друштва и шест професора 
школе било је стази дугој 14 км. Утисци ученика који су 
први пут били на таквој акцији били су одлични, што 
потврђује њихова жеља да се 29. септембра попну на 
највиши врх Војводине – Гудурички врх на Вршачким 
планинама.
На Свечаној академији 2010. године поводом 60 година 
постојања Друштва присуствовао је Драган Јаћимовић, 
коме је уручена Диплома.
(На основу извештаја Бојана Карића, професора и 
председника ПСД „Мироч“ при Гимназији у Смедереву) 
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Планинарско - тркачки тим (трекинг тим) ПЕК 
„Гора“ из Крагујевца победник је у овогодишњој 
Трекинг лиги Србије, такмичењу које се одвија 

у организацији и под покровитељством Планинарског 
савеза Србије.Друго место у генералном пласману 
припало је екипи Планинарско - алпинистичког клуба 
„Мосор“ из Ниша, а треће Планинарско- спортском 
клубу „Балкан“из Београда.Трекинг је планинарска 
дисциплина која представља спој крос трчања/
пешачења и оријентације. (Трекинг лига Србије је 
такмичење које се одржава на обележеним планинским 
стазама различите дужине и захтевности. Стазе су 
вредноване бројем бодова према тежини, који се за 

учесника сабирају из свих кола у лиги. На крају сезоне 
се одређују пласмани појединаца и клубова. Постоје 
три типа стазе: мала (од 15 км), средња (до 28 км) 
и велика (од 30 до 42 км)).Трекинг тим ПЕК „Гора“ 
ове године наступио је у најјачем саставу и освојио 
75 додатних бодова, чиме је осигурао прво место у 
генералном пласману и титулу екипног првака Србије 
и повратио пехар шампиона у витрине Клуба.У првој 
години овог такмичења (2016) такмичари ПЕК „Гора“ 
освојили су титулу првака, следеће, 2017. године 
такмичари овог Клуба заузели су другу позицију на 
табели Трекинг лиге Србије.Посебан успех представља 
чињеница да су такмичари Трекинг тима ПЕК „Гора“ 
од почетка такмичења пре три године, у сваком колу 
освајали бар једну медаљу.Збирно посматрано,Трекинг 
- тим ПЕК „Гора“ је ове сезоне укупно претрчао 3108,8 
километара, савладавши у седам кола укупну висинску 
разлику од 134134 метара по планинама Србије.Овакви 
резултати свакако представљају успех који завређује 
посебну пажњу и респект.У индивидуалном пласману 
чланови Трекинг- тима ПЕК „Гора“ остварили/е су 
следеће резултате:Снежана Ђурић је освојила титулу 
првакиње Србије у женској конкуренцији. Ово је, иначе, 
трећа година заредом како чланице ПЕК „Гора“ освајају 
титулу првакиња у конкуренцији жена. Пре Ђурићеве то 
су биле Марија Нешић (2016) и Ивана Ценерић (2017).
У мушкој појединачној конкуренцији најбољи пласман је 
остварио Баточинац Марко Јовановић,заузевши треће 
место.Ове сезоне у Трекинг - лиги Србије забележен 
је рекордан број учесника,од 300 до 500 такмичара 
по једном колу, што довољно говори о повећаном 
интересовању за ову такмичарску дисциплину у 
планинарским спортовима. Конкуренција је била 
изузетно јака, па самим тим и успех крагујевачког Клуба 
добија још више на значају.Капитен трекинг тима ПЕК 
„Гора“ је Лазар Беловуковић.Чланова Трекинг - тима ПЕК 
„Гора“ који су учествовали у освајању титуле државног 
првака у сезони 2018:С. Ђурић, Потрић, М. Павловић, 
М.Павловић, Н. Стругар, Н. Станковић, И. Ценерић, М. 
Јовановић, Д. Анђелковић, Д. Цветковић, Д. Марковић, 
Л. Марковић, Б. Костић, Н. Рашковић, М. Ајдаровић, 
Г. Сентић, Н.  Радојичић, Н. Јосиповић, И. Ћурчић, Д. 
Максимовић, В. Благојевић, С.Пауновић, Н. Ђекић, А. 
Ивошев, С.Јевтић, М.Милић, Н. Стругар, Ч.Михајловић

Лазар Беловуковић

ТРЕКИНГ ЛИГА СРБИЈЕ 2018.
 ТИТУЛА ПРВАКА СРБИЈЕ ВРАЋЕНА У 

КРАГУЈЕВАЦ
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70 ГОДИНА ПЛАНИНАРСКОГ 
СПОРТСКОГ КЛУБА „ПОБЕДА“

Наше највеће планинарско друштво, сада Клуб 
„Победа“ из Београда, обележило је вредан јубилеј 70 
година оснивања и рада и 65 година изградње и трајања 
легендарног Планинарског дома на Рајцу, који носи име 
Чика Душка Јовановића, оснивача друштва и покретача 
акције на изградњи дома.
Поводом тога одржана је Свечана академија у великој 
сали Општине Врачар, коју су испунили бројни чланови 
„победаши“( како воле да се називају), затим делегати 
пријатељских друштава из Србије и братских друштава 
из околних земаља– Бугарскe (ПД“Мусала“), Словеније 
(ПД „Ново место“),Босне и Херцеговине (ПД“Коњух“, 
ПД“Бјелашница“) и Македоније (ПД“Љуботен“). Они су 
изазвали велику радост поновног сусрета, који трају 
већ деценијама и нису се прекидали ни у најтежим 
временима.
Химна „Победе“ коју красе стихови ... „када пођеш 
на пут у планину…“ и …“радо примљен си у друштво 
знај!...“ )у извођењу оперског певача Светозара Вујића, 
уз клавирску пратњу проф. Добриле Миљковић Вујић, 
подигла је на ноге све планинаре који су тихом песмом 
пратили изванредне извођаче.
Потпредседница Скупштине општине Врачар госпођа 
Радмила Сарић надахнуто је поздравила присутне, 
честитала јубилеј и истакла значај Планинарског клуба 
„Победа“ за грађане свих генерација ове општине.
Председник Клуба Владислав Матковић пожелео је 
добродошлицу и захвалио свима за пријатељство и 
сарадњу у протеклих 70 година.
Кроз пределе српских и светских планина,  на путовање 
дуго 70 година, излете, успоне, такмичења,дружења, 
повео нас је Борис Мићић, дугогодишњи члан Клуба. 
Кроз његово излагање истакнуте су бројне и разноврсне 
активности „Победе“. Јасно је истакнуто да су успеси 
у раду имали добре темеље у стваралачкој култури и 
труду оснивача, које предано надграђују нове генерације 
планинара- излетника, високогораца, алпиниста, 
оријентираца, спортских пењача, маркираната 
планинарских путева и градитеља дома.
Подељена висока признања за допринос у раду 
Клуба обрадовала су добитнике,чланове Клуба, као и 
сараднике из других планинарских организација.
Богати културно-уметнички програм дао је свечани тон 
академији.

Литерарне прилоге „Разговор код Којићеве чесме“ 
планинара Божидара Вељковића и познату планинарску 
песму „Опроштај са планинама“, још познатијег песника-
кантаутора и совјетског алпинисте Владимира Висоцког, 
читала је глумица Елизабета Ђоревска.Народну песму 
„Расти, расти мој зелени боре“ отпевала је Катарина 
Станивуковић( сопран) из МШ „Мокрањац“ - класа 
проф. Тање Андрејић.Композицију Д.Попера „Taran-
tella“ извели су Вукашин Николић (чело) и Драгош 
Холцлајтнер (клавир) из МШ „Мокрањац“ - класа проф. 
Ђорђа Милошевића.Лепу италијанску песму „Dicitencel-
lo Vuie“ отпевао је колоритним басом Светозар Вујић уз 
клавирску пратњу Добриле Миљковић Вујић. Музички 
део академије завршен је звуцима музике западне 
Африке „Со Саби“ у извођењу Раул Алберто Диаш-а и 
Душана Јанковића (перкусије).
Документарни филм „Победаши“ пробудио је сентимент 
и многа сећања. На екрану су се смењивале слике 
планинских пејзажа, домова, а посебну пажњу су 
привлачила драга лица са којима смо се дружили 
у планинама.После Свечане академије једна мала 
„планинарска експедиција“ са гостима из братских 
клубова упутила се у Дом „Чика Душко Јовановић“ на 
Рајцу.Прича се да се из дома, до дубоко у ноћ чула 
песма и музика од словеначких попевки, босанских 
севдалинки, македонских песама, бугарских и влашких 
игара и шумадијских распеваних гласова. 
Повремено се чуо онај стих…,,када пођеш на пут у 
планину…“
На многаја љета „Победо“ ...

Бранислав Божовић

СТУБОВИ ТРАЈАЊА



СПОРТИСТИ ЗАЈЕДНО

САЈАМ СПОРТА СРБИЈЕ 2018

У периоду 23-25.новембра 2018.године, под 
покровитељством Министарства омладине и 
спорта одржан је већ традиционални Сајам 

спорта.Хала Београдског сајма била је тих дана пуна 
спортиста и посетилаца свих генерација.

Штанд Планинарског савеза Србије на „ударном месту“ 
привукао је много посетилаца који су се опробали 
на „вештачкој стени“ уз помоћ младих спортских 
пењача и алпиниста.Изложена планинарска опрема, 
фотографије и филмови са успона у високим планинама 
света, часописи и књиге такође су изазивали пажњу 
посетилаца Сајма.
У присуству промотера Сајма, славне спортисткиње 
Вере Николић и бројних планинара подељене су 
Дипломе и Признања планинарима – спортистима за 
постигнуте резултате у такмичарским дисциплинама у 
2018.години.
Довиђења на следећем Сајму 2019.
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ОБУКА МАРКИРАНАТА НА ГРЗИ

Последњег викенда у октобру 2018. године 
одржана је планирана дводневна обука 
маркираната. Био је то девети по реду курс из 

планирања, пројектовања, обележавања и одржавања 
планинарских и пешачких путева у Србији, који 
организује и проводи Комисија за планинарске терене 
Планинарског савеза Србије. Обука је одржана у 
планинарском дому на Грзи, уз логистичку подршку ПК 
„Јаворак“ из Параћина. 

Првог дана одржана је теоријска обука по темама које су, 
између осталог, обухватале поступке при пројектовању 
и отварању планинарских путева, заштити природног 
и културног наслеђа, изради документације, начину 
обележавања и техници маркирања планинарских 
путева. Другог дана обављен је практични рад бојама 
на терену.

Обука је окончана кратком провером знања кроз 
писмени тест, који су сви успешно решили.Подели 
диплома присуствовао је начелник ПСС Александар 
Марковић.

У саставу наставног тима били су Бранислав Божовић, 
Угљеша Гвозден, Боро Милосављевић и Јосип Дућак. 
Љубазни домаћини су помогли да се обука проведе 
по плану и својим гостопримством допринели да свим 
полазницима боравак на Грзи остане у лепом сећању.
Обуку су успешно завршила 22 планинара из 11 
клубова. Сада ПСС располаже са укупно 300 обучених 
маркираната из 89 клубова.

Угљеша Гвозден

ОБУКА ПЛАНИНАРА
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СУСРЕТ КОМИСИЈА 
ЗА ПЛАНИНАРСКЕ ПУТЕВЕ ПСС, ХПС И 

ПЗС НА КАЛНИКУ
У октобру 2018. године, у планинарском дому 

на Калнику у Хрватској, одржан је Трећи 
међународни сусрет представника стручних 

комисија Планинарског савеза Србије (ПСС), Хрватског 
планинарског савеза (ХПС) и Планинарског савеза 
Словеније (ПЗС), задужених за бригу о планинарским 
путевима у својим државама. Након сусрета на Папуку 
у Хрватској и на Рајцу у Србији, ово је био трећи сусрет 
на коме су учествовали и колеге из Словеније.
Овогодишњи дводневни семинар је протекао у 
корисној размени искустава из домена обележавања 
планинарских путева, школовања маркираната 
и законске регулативе у области планинарске 
инфраструктуре. Разматрана су и друга питања везана 
за рад комисија и за питања обележавања и одржавања 
планинарских путева и других планинарских терена.
ПЗС су представљали Богдан Селигер, Катарина 
Котник и Игор Млакар, ХПС Бернарда Хузјак, Хрвоје 
Голд, Борис Бједов и Матија Перић, а ПСС Угљеша 
Гвозден, Бранислав Божовић и Драган Димитријевић.

У име ХПС-а учеснике сусрета поздравио је Владимир 
Новак, председник Извршног одбора, који је присутне 
обавестио о неким активностима ХПС и подржао 
праксу организовања оваквих сусрета.
Скуп су поздравили и заменик начелника Општине 
Калник Марио Филипашић и председник ПД „Калник“ из 
Крижеваца Дарио Банић, у чијем се објекту одржавао 
сусрет и који је пружио гостопримство свим учесницима.
Договорено је да се из све три области заједнички 
формулишу препоруке које ће, као закључци са овог 
скупа, бити достављене Савезима.
На крају семинара приказано је неколико занимљивих 
видео-записа из области одржавања планинарских и 
пешачких путева,а домаћини су организовали краћи 
успон до врха Калника. Сви учесници су се сложили да 
су овакви сусрети и размена искустава веома корисни 
и да их треба одржавати.

Угљеша Гвозден

ОБУКА ПЛАНИНАРА МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
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Са „Планинарским гласником“ у руци до последњег дана, напустио нас је у новембру 2018. године наш Шиља. 
Осећам тишину и празнину…Како се поздравити са човеком који живи у свим сећањима на дане проведене у 
планини, на дружење и сарадњу. Дуги низ година Шиља је био присутан свуда, а истовремено тих и ненаметљив.

Моје сећање почиње од времена када је био председник Планинарског друштва „Раднички“.Зрачио је снагом своје 
личности, знањем, поштењем и добротом.
Неизмерну љубав према планинама и људима оставио је у многим текстовима. Прелиставам књигу поводом 50 година 
ПД „Раднички“, под називом Сећања. Наилазим на Шиљине приче о планинарењу, алпинизму, успонима, сусретима са 
људима. Лепи описи природе и догађања - то је путопис за памћење...
Од Словеначких Алпа до Проклетија и Грбаје, у планинама, беспућима и селима доживљавао је незаборавне тренутке 
сусрета са планинцима. У једном од њих: каже: „И опет, када би нас случај довео под њихове сиромашне кровове, 
били бисмо тако разумљиви и блиски једни другима, способни за узајамно поверење и жртве и за све дубоке 
емоције на какве само свет планина може људе навести и који их само у њима могу показати и прихватити…“.
Морам опет да цитирам Шиљу: „…Ваља схватити свој планинарски век као један диван и огроман успон и силазак 
са много могућих и једним изабраним смером и кретати се својом логичном животном параболом, без жаљења 
и застоја“.Доследно и достојанствено проживео је наш Шиља и напустио планинске стазе и нас као своје 
сапутнике и пријатеље..

Вера Живић ПД „Раднички“
Велибор Станишић Шиља као студент права учланио се у ПД „Гучево“, организовано на Правном факултету.
Осим планинарењем бавио се и планинарском оријентацијом. По дипломирању уписује се у ПД „Раднички“ у Београду, 
који је тада окупљао велики број изванредних планинара и био по својим планинарским и алпинистичким достигнућима 
у самом врху српског планинарства. Био је председник Друштва, допринео његовом развоју и успесима, члан Управног 
одбора Планинарског савеза Србије, а у једном мандату и председник ПСС. 
Својим великим знањем, широком културом, способношћу аналитичког и критичког мишљења доприносио је 
планинарском покрету и на културном плану,прво као председник, а затим у два четворогодишња мандата као члан 
Издавачког савета ПСС и дао упечатљив допринос овој значајној активности и садржају рада ПСС. 
Зрачио је знањем, добронамерношћу и скромношћу. Све што је радио било је мирно, тихо и ненаметљиво, али веома 
вредно. Био је заслужено уважаван, омиљен и поштован због значајних резултата.
Као човек природе осећао је природу планина у првом реду, волео је и у њој уживао. И када је престао да учествује 
у захтевнијим акцијама, развио је свој програм и начин одласка у планине и природу. Са неким другом, често и сам, 
суботом или недељом упутио би се јавним превозом до неке планине, провео дан у природи и тако понекад два, три 
пута у месецу. 
Носилац је највиших признања Планинарског савеза Србије и Планинарског савеза Југославије. Добитник је Повеље за 
планинарско дело Планинарског савеза Србије.

ВЕЛИБОР СТАНИШИЋ – ШИЉА
 (1934-2018)
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ПЛАНИНАРСКИ ДОМОВИ У СРБИЈИ

Новооснована Комисија за објекте ПСС од јуна ове 
године интензивно ради на сређивању и обнови 
података о планинарским објектима у Србији. 

 Од евидентираних 66 планинарских објеката 
(домова,кућа,итд.) тек је половина од анкетираних 
планинарских друштава и клубова вратила комисији за 
објекте попуњене обрасце / oд Министарства спорта/. 
У наредном периоду Комисија очекује да ће и остали 
клубови попунити и послати обрасце, како би се што 
пре средили и обновили подаци и приложили регистар 
ПСС и објавили на сајту.
У наредном периоду, од 17. децембра, чланови 
Комисије крећу у обилазак планинарских објеката 
и заједно са особама које су задужене за објекте ће 
урадити бодовање и категоризацију по Правилнику. 
Након категоризације иницијатива Комисија планира 
израдумапа и брошуре за планинарске објекте. 

У плану је да се наредне године организује трибина, 
која има за циљ унапређење рада планинарских 
домова. Због тога су Комисији добродошли предлози 
и примери добре праксе рада планинарских објеката. 
( Нпр.начини прибављања средстава за обнову, 
бесповратна и бескаматна средства за подизање 
капацитета планинарских објеката, образовање и 
слично). 
 Ми, планинари, знамо да је планинарски дом неодвојив 
од планинарства и да је неопходан за дуже кретање 
по планини и боравак на њој. Зато, свако од нас 
треба да учини највише што може да би нам домови 
били сређенији, посећенији и да их има што више, да 
уживамо у њима након вишечасовног планинарења...

 Љиљана Станојевић, Председница комисије 
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ПРОГРАМ АКЦИЈА

ДАТУМ НАЗИВ АКЦИЈЕ ОРГАНИЗАТОР ВА

ЈАНУАР

19.. јан. „Богојављански успон“ на Бељаницу ПСК Ресава Стрмостен ТА

19.01.. 18.Павласов меморијал ПСД „Поштар“ Нови сад СВ

26. јан. 8. Светосавски поход на Црни врх (Црни врх) ПСД “Јухор” Јагодина ТА

ФЕБРУАР

12.02. - 15.02. Алпинистички табор, Бугарска АО Др.Растко Стојановић КА

9,фебруар Зимски успон на Велики крш ПСД „Црни Врх“  Бор ТА

22-24. феб. Зимски успон на Трем ПК Железничар Ниш РА

МАРТ

09. март Осмомартовски сусрети планинара у Врднику ПД Змајевац Врдник ТА

16 март 1. коло лиге у пл. оријентацији, Фрушка гора ПСД Стражилово, Сремски Карловци ПО

17. март 21.Поздрав пролећу, Озрен ПСК „Брђанка“ Алексинац ПО

23, март 1. коло трекинг лиге, Делибатска пешчара ПД Јеленак Панчево ТЛ

31. март Март на Моричу, Морич ПД Морич Власотинце ТА

АПРИЛ

06. апр. Хомољски маратон ПК Вукан Пожаревац КС

07. апр. 2. коло трекинг лиге, Каблар ПК Каблар Чачак ТЛ

06-07. апр. Такмичење спортских пењача у иностранству-Болдер КСП ПСС КСП

13-14. апр. Пролећни дан планинара, Гледићке планине ПСД Љуктен Трстеник РА

20 апр. Пролеће у парку природе (Јелашничка клисура) ПД Јелашничка клисура ТА

20 апр. 2.коло лиге у пл. оријентацији, Борски Стол ПСД Црни Врх ПО

20. апр. 3. коло трекинг лиге, Озрен ПК Озрен Соко Бања ТЛ

20-21. апр. Пролеће у парку природе, Јелашничка клисура           ПД Јелашничка клисура Јелашница ТА

20 - 21. апр. Рогозна 2019, Рогозна ПК Берим-Зубин Поток ТА

23 - 24. апр Карађорђевим стопама, Радовањска брда ПК „Врбица“  Велика Плана РА

29. апр. Васкршњи сусрет планинара Србије, Дивчибаре ПСД Маглеш Ваљево ТА

МАЈ

04. мај Жежељ – Бешњаја (Жежељ – Бешњаја), Ђурђевдански поход ПЕК Гора Крагујевац РА

04-05. мај Планинарски маратон на Фрушкој гори ПСД Железничар  Нови Сад СВ

11. мај „Гребенчићи 2019“, Космај ПК „Гребен“  Младеновац РА

11. мај 3.коло лиге у пл. Оријентацији, Крепољин ПК Вукан Пожаревац ПО

12. мај Нарцису у походе, Столови ПСД Гвоздац Краљево РА

Традиционални табор алпиниста, Горњак АО Пожаревац КА

Здружена акција ‘’Стара планина’’ ПСК Двиг Владичин Хан КС

17-19. мај Учешће спортских пењача на такмичењу у иностранству, Пецка, БиХ КСП ПСС КСП

18. мај 4. коло трекинг лиге, Јастребац ПСК Јастребац Крушевац ТЛ

24-26. мај Дани јоргована на Тупижници ПК Шиљак Бољевац РА

25. мај 4. коло лиге у пл. Оријентацији, Авала ПСК Авала, Београд ПО

ЈУН

01. јун 5.коло Трекинг лиге, Прибојска бања ЖКП Љесковац Прибој ТЛ

Здружена акција у пећини Вражји фирови, Црна гора КС, ПК АС КС

01-02. јун Стазама Атомске бање, Горња Трепча ПК „ФРА“  Чачак ТА

07-09. јун Сусрет планинара на Копаонику, Копаоник ПСД Копаоник Београд ТА

08. јун 5.коло лиге у пл. оријентацији, Брадуљица ПД Голија ПО

09. јун Царска бара, Зрењанин КП Зрењанин ТА

14-16. jун ДАНИ ПЛАНИНАРА, Косјерић ПСК Балкан Београд РА

Првенство Србије у пл. оријентацији, Косјерић КПОТ  ПСС КПО

Мастер куп Србије у пл. трекингу, Косјерић КТЛ ПСС ТЛ

22. јун 10. Међународни успон на Руј ПК Руј 1706 Бабушница ТА

22-23. јун Гледићка трансверзала ПД Жежељ Крагујевац ТА

28-30. јун Шар планина 2019 ПСК Успон Штрпце

22-23. јун Ноћни успон на Ртањ ПК „Шиљак“  Бољевац ТА

ПРОГРАМ АКЦИЈА
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ДАТУМ НАЗИВ АКЦИЈЕ ОРГАНИЗАТОР ВА

ЈУЛ

07. јул Стазама Букуље и Венчаца ПД Букуља Аранђеловац ТА

13. јул Успон на Чемерник СПК Власина Сурдулица ТА

13. јул Сусрет младих планинара на Ртњу ПС Тимочког региона РАМ

13-14. јул Мем. успон на Јухорску трансф ПК „Рунолист“  Јагодина ТА

14. јул Небеска стаза, Парк природе „Сићевачка клисура“ ПАК Мосор Ниш ПТ

Здружена акција Ртањ ПД ‘’Дубашница’’, СС ПК ‘’Железничар’’ Ниш КС

27. јул Успон на Радан ПБК Змај Бојник ТА

27-28. јул Ваљевским планинама у походе, Повлен ПК Повлен Ваљево РА

 јул - август Нун (7.135м), Хималаји, Индија ПСС КВЕ

25. јул - 20. авг Пик Лењин (7143м), Памир, Русија ПСК Победа, Београд КВЕ

Десетодневни табор у Јулиским Алпима, Словенија, Аустрија АО Авала КА

АВГУСТ

04. авг. Небеска трка ПК Старица Мајданпек ПT

10. авг. 6.коло лиге у пл. оријентацији ПСС, Златибор ПК Торник ПО

13. авг. 6.Међународни успон на Црноок СУЗП „Младост“  Босилеград ТА

17. авг. Марш трагом 2. прекобројног пука, Цер ПСД Цер Шабац ТА

18. авг Поход преображења, Копаоник ПСД “Сребрнац“ Брус ТА

22-25. авг Дунавске чаролије, Фрушка гора ПК Железничар Инђија КС

25. авг 7. коло лиге у пл. оријентацији ПСС ПК Железничар Инђија ПО

31,08-01,09, Првенствo Србије у спортском пењању на природној стени, дисциплина тежинско и брзинско КСП ПСС КСП

СЕПТЕМБАР

01. сеп. Трка вертикални километар ПСК Брђанка, Алексинац ПТ

07. сеп. Велика планинска трка 2019 ПД Каблар Чачак РА

07-08. сеп. 25. Поход на Кукавицу ПСК Кукавица Лесковац ТА

10-11. сеп. Учешће спортских пењача на такмичењу у иностранству, Херкулана, Румунија КСП ПСС КСП 

14. сеп. ДАН ПЕШАЧЕЊА ПСС и Планинарска удружења Србије РА

15. сеп. 8.коло лиге у пл. оријентацији ПСК Спартак Суботица ПО

21. сеп. 8.Јесењи успон на Соколов камен ПАК „Мосор“ Ниш ТА

Алпинистички камп, Овчар бања АО Каблар КА

28. сеп. 8. Оштра чука, Озрен, Девица ПД Оштра чука Сокобања ТА

28-29. сеп. Дан чистих планина, Рајац ПСК Победа Београд РА

29. сеп. 6. коло трекинг лиге ПК Победа Београд ТЛ

29. сеп. 9. коло лиге у пл. оријентацији ПК Победа Београд ПО

ОКТОБАР

05. окт. „У бојама Руја“ ПСД Јеленак Панчево ТА

05. окт. 13.Врањски планинарски маратон) ПК „Железничар“  Врање ТА

06. окт. Ултра небески маратон ПСК Железничар Краљево ОТ

11-13. окт. Балкански шампионат у пл. оријентацијји КПОТ ПСС ПО

12-13. окт. Јастребачки марш ПСК Јастребац Крушевац РА

12. окт. 45.Палићки сусрети ПСК Спартак Суботица ТА

Здружена акција „Церје“ СС ПК ‘’Железничар’’ Ниш, ПСК ‘’Двиг’’ Владичин Хан КС

19. окт. 7. коло трекинг лиге ПК Јаворак Параћин ТЛ

19. окт. „Суботичка авантура“ ПСК Спартак РА

19-20. окт. 10. коло лиге у пл оријентацији ПСК Авала, Београд ПО

20. окт. 7.Мала топличка трансверзала ПСК Топлица, Прокупље ТА

26-27. окт. Јесењи успон на Гудурички врх ПСД Вршачка кула КА

НОВЕМБАР

02-03. нов Шаторице ПК Копаоник Лепосавић ТА

09. нов Овчар - Каблар ПК Железничар  Београд РА

09. нов 11.Коло лиге у планинарској оријентацији ПСС ПСК Топлица, Прокупље РА

17. нов „Пут српских ратника“ ПСК Железничар  Краљево ТА

1-3.коло Сло-Хр-Срб купа у пењању у леду ПСС, ХПС и ПЗС ПЛ

Табор алпиниста АО Нови Сад АО Авала КА

30. новембар Стазама Колубарске битке ПСД Ћира Лајковац РА

08. децембар 10.Међународни дан планина на Јешевцу ПД Жежељ и ПЕК Гора Крагујевац
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Удружење новинара Србије доделило је признања 
најбољим колегама из више области новинарства за 

2018.годину.Међу најбољима је наш планинар новинар 
РТС Драгослав Гогић, који је награђен за најбољу 
репортажу под насловом „Живот на Ибру“.Признања 
награђенима утолико су вреднија, јер долазе од колега 
новинара.
Драгослав Гогић је носилац више вредних 
награда у новинарству, телевизијској репортажи и 
документаристици.Члан је ПК „ Јастребац“ из Крушевца и 
потпредседник Планинарског савеза Србије

ЈОШ ЈЕДНО ПРИЗНАЊЕ ЗА ДРАГОСЛАВА ГОГИЋА“

Поводом 100 година настанкаРепублике Чехословачке 
и 135 година Соколског покрета у Србији, Петар 

Стакић, председник Соколског савеза Србије, примио 
је високо међународно признање, Плакету и Значку 
Соколског покрета Републике Чешке.
Признање је примљено у згради Сената Парламента 
Републике Чешке (Валдшајнска палата). Плакету и 
значку уручили су Председник Сената Милан Штецх и 
Председница Чешког Соколског савеза Хана Моучкова. 
Честиткама Соколима Србије за вредно признање, 
редакција „Планинарског гласника“ са поносом истиче 
да су странице историје Соколског покрета  у Србији 
исписивали и чланови планинарске организације пре 
Другог светског рата

СОКОЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ДОБИО ВИСОКУ НАГРАДУ РЕПУБЛИКЕ ЧЕШКE

ПЛАНИНАРКА ОДБРАНИЛА ДОКТОРАТ

На Факултету спорта и физичког васпитања у Новом Саду, дана 24.9.2018.године планинарка Ана Марјанц, 
чланица ПСД „Железничар“, успешно је одбранила докторски рад на тему: „Утицај модела програма вежбања 

на коштану густину и биохемијске маркере коштаног ремоделовања код жена у пре и постменопаузи“.
Редакција „Планинарског гласника“ честита на успеху планинарки Ани.

ВЕСТИ

ПЕЊАЊЕ У ЛЕДУ – ВРЕДАН РЕЗУЛТАТ КАТАРИНЕ МАНОВСКИ

Европски куп у такмичарском пењању у леду (вештачка стена, симулација леда) – треће коло, одржано је 
8.децембра 2018. у Жилини, Словачка.

 Такмичарски тим Планинарског савеза Србије представљали су: Катарина Мановски, Петар Чичковић, Милош 
Милановић, Милан Макојевић и Лаза Радивојац, тренер.
Такмичење је одржано у новој великој хали за спортско пењање. У квалификацијама је први пут уведено правило о 
дисквалификацији на смер. уколико такмичар прислони ногу два пута на зону која није за то намењена. Такмичари 
су у квалификацијама пењали четири смера различитих тежина. Најбољи пласман у квалификацијама од наших 
такмичара остварила је Катарина Мановски освајањем седмог места, чиме се изборила за учешће у финалној 
серији успона.
У финалу Катарина се пењала пажљиво и прецизно, до последњег атома снаге. Такво пењање донело је 
Катарини одлично 5. местоу трећем колу такмичења за Еропски куп, што представља до сада највећи успех наше 
спортисткиње у овој дисциплини. Такмичење за Европски куп наставља се у Москви крајем децембра ове године.

КОНКУРС, ПРЕТПЛАТА И РЕКЛАМЕ
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На основу члана 3. став 1. Издавачких правила, Издавачки савет Планинарског савеза Србије расписује
К О Н К У Р С

за необјављена дела планинарске литературе, чије издавање, због значаја теме, вредности текста користи планинарству, 
приступачног изражавања, документарности и занимљивости, Управни одбор Планинарског савеза Србије може да 
помогне учешћем у делу трошкова припреме, издавања, штампања и пласмана.
На Конкурсу могу учествовати чланови и планинарске организације са радовима из области планинарства, односно 
посебних грана, струка и дисциплина значајних за планинарство, као што су:

 – Планинарски водичи за поједина подручја, планине, врхове, стене и сл;
 – Монографије и фотомонографије о појединим планинама, њиховим деловима и објектима на њима;
 – Пригодне монографије поводом годишњице планинарских друштава, за 50 или више година рада;
 – Планинарске карте, збирке скица пењачких и спелеолошких објеката и сл;
 – Стручни приручници за разне видове пењања и кретања у планинама, омогућавања боравка у њима, 

спасавања и помоћи у планинама;
 – Радови из стручних области везаних за живот и кретање у планинама, примењиви у планинарству (као што 

су геологија, спелеологија, метеорологија, картографија, ботаника, спортска медицина и сл.);
 – Радови теоријског значаја о идејним , филозофским, естетским, социјалним, педагошким и другим 

питањима планинарства;
 – Путописи са планинарским садржајем;
 – Радови о српској планинарској прошлости;

Конкурс је отворен  до 28. фебруара 2019. године. Издавачки савет ће предлоге о учешћу Савеза у финансирању 
прихваћених радова доставити Управном одбору до 30. априла 2019.године. Радове достављати у два штампана 
примерка, са фотографијама у PDF формату и са именима аутора фотографије на адресу:
 ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
 -Издавачки савет -
 Андрићев венац 2
 11000 Београд
Потребно је приложити доказ о чланству у планинарској организацији. Обавеза учесника Конкурса, чији рад буде 
прихваћен, је да Планинарском савезу Србије достави 5% укупног тиража издања, као и да на корицама буде знак 
Савеза и напомена да је дело издато уз финансијску подршку Планинарског савеза Србије.

Издавачки савет ПСС

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: 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

КОНКУРС, ПРЕТПЛАТА И РЕКЛАМЕ



Печинна  Владикине плоче


