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РЕЧ УРЕДНИКА
“НЕПРАВДА” КЛИМАТСКИХ   ПРОМЕНА

„Губимо битку с климатским променама – статус кво значи самоубиство“, 
недавно је драматично упозорио светске лидере током Р20 Аустријског 
светског форума у Бечу Антонио Гутерес, генерални секретар УН. 
 „Свет има још само десет година да повуче радикалне потезе да заустави 
загревање изнад 1,5 степени Целзијусових, како би избегао глобалну 
еколошку катастрофу већ 2040“, наводи се у извештају на 700 страна који 
је прошлог октобра потписао 91 научник из 40 држава широм света на 
основу 6000 научних студија.
У међувремену, Гутересова процена да свет иде ка „самоубиству“ ако 
не заустави загађивање атмосфере и не заштити становништво широм 
планете, поготово оно у најсиромашнијим државама које ни криве ни дужне 
плаћају данак индустријализације богатијег дела планете, утемељена је на 
два документа Светске организације иза којих стоје истраживања хиљаде 
врхунских стручњака за климу. 
Колико протекле седмице, Филип Алистон, специјални известилац 
УН за екстремно сиромаштво иљудска права, упозорио је на могуће  
катастрофалне друштвене последице у случају изостанка глобалне акције 
против климатских промена. 
 „ Ризикујемо сценарио климатског апархејда, где се имућни новцем 
штите од јаре, студени, глади и сукоба, док сиромашнији остатак света 
страда због ћудљивих суша, изостанка жетве, поплава, несносних киша, 
глади, присилних миграција због климе и болештина, умирући седам пута 
учесталије него богати“ ,  истиче Алистон. По његовој процени „климатски 
апархејд“ би до 2030. могао да гурне још 120 милион људи широм света 
у незамисливу оскудицу, лишавајући их основног људског права на живот.

                                                             Тања Вујић
                                                               „Политика“ – 30. јун 2019.  
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РТАЊ - ЧУДЕСНАПЛАНИНА

У организацији Планинарског савеза Србије 
и Планинарско-спортског клуба „Балкан“ из 
Београда, у селу Мионица код Косјерића одржани 

су Дани планинара Србије. У бајковитом окружењу 
водопада  Скакавац на око 600м/нв - подно врхова 
планина Маљен и Субјел, на  најзначајнијем годишњем 
скупу планинара Србије учествовало је, од 14 – 16. 
јуна ове године, око хиљаду заљубљеника у овај 
спорт и лепоте планинских масива. Место одржавања 
Дана планинара , предео између Ражане и Косјерића, 
представља бисер централне Србије, украшен 
нетакнутом природом и изузетном срдачношћу житеља. 

Вода из притока која твори  водопад Скакавац је бистра, 
хладна и питка. У званичном делу манифестације 
одржано је и неколико такмичења: Државно првенство 
у планинарској оријентацији, Мастер куп Трекинг лиге 
Србије и Јуниорско и Кадетско првенство у планинском 
трчању. Пешачило се два дана. По великој врућини и 

ПЛАНИНАРСКИ СУСРЕТИ

ДАНИ  ПЛАНИНАРА 
КОСЈЕРИЋ - 2О19
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спарном времену, неколико стотина планинара  попело 
се  на Црни врх на Дивчибарама /1096мнв/ и Козомир 
/1070м/. Стаза је била дуга 21 km са успоном од 1090 
метара. Мања група планинара, од водопада Скакавац  
до Козомира и назад , препешачила је 15 километара.
Преко сто малишана, такође је планинарило 
обронцима Маљена и Субјела. Са представницима 
основних планинарских организација састанак су 
одржали чланови Секретаријата ПСС, заседао је 
Управни одбор, а у оквиру програма усавршавања 
Служба планинарских водича одржала је технички дан. 
Најбројнији су на овом изузетном скупу били планинари 
из Србије, али су дошли и гости из Македоније, Бугарске 
, Босне и Херцеговине и Црне Горе. Ове активности 
пратио је и богат културно-уметнички програм, као и 
понуда домаћих производа из Гостољубља и околине. 
Дани планинара су ове, као и претходних година, 
прилика да се планинари сретну, размене искуства 
и заједнички бораве у једном од најлепших кутака 
наше земље. Следећи Дан планинара, 2020. године, 
одржаће се у Краљеву.            

                                                         Драгослав Гогић
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Председница Спортског клуба „Алти“, иначе прва планинарка 
из Србије која се попела на највиши врх света Мт. Еверест, 
обавестила је планинарску јавност да је чланица клуба Do-

lores Al Shelleh извела успешан успон  на Мт. Еверест (8848 м) дана 
23.маја 2019.године у 10,15 часова.
Долорес је овим успоном постала друга планинарка из Србије на 
највишем врху света али вероватно и међу првим планинаркама 
из Јордана.
 По оцу је јорданка а по мајци српкиња и има двојно држављанство, 
Јордана и Србије.Живи и ради у Дубаију.
Током 2018.године извела је успоне на Елбрус 5642м (Кавказ) и врх 
Манаслу (8163 м) на Хималајима. Почетком 2019.године постала је 
чланица СК „Алти“.
Планинари Србије честитају на успону колегиници Долорес, 
храброј планинарки Јордана и Србије.

                                                                              
СК„Алти“

DOLORES AL SHELLEH, ЧЛАНИЦА СК „АЛТИ“, 
НА ЕВЕРЕСТУ

ЗАСТАВА СРБИЈЕ НА ЕВЕРЕСТУ
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Бистра је врх на Шар -  планини, висок  2651 метар, 
који се уздиже  изнад села Превалац. Гледано од 
Ски - центра „Брезовица“, Бистра се на великом 

гребену Шаре наставља  низом врхова: Пирибрег, Црни 
камен и Језерски врх. У недоумиц сам - овај врх,  читав 
потез гребена  је на топографским картама познат под 
називом Пескови.
Прича о топонимима на Шари није ми сасвим јасна. 
Истражујући пределе Шаре наилазио сам на неке  
топониме на војним, друге на новијим “online” картама, 
а треће чуо од мештана. Тако је и са Бистром и  
Песковима -  негде је то исти врх, негде су то два врха 
један до другог, негде постоје Бистра I и Бистра 2. 
Неки врхови имају и српске, и македонске, и албанске 
називе, од којих су неки  недавно „прекрштени“…
Из Ски – центра“ Брезовица“ крећемо ка Штрпцу пре 
првог светла, где на брзину доручкујемо и састајемо 
се са Синишом. Аутом настављамо у правцу Призрена 
до села Превалац, које нам је уједно и полазна тачка 
успона.
Превалац (Превалла на албанском) је географски 
занимљивија локација. У питању је село и истоимени 
планински превој на месту где се спуштају  гребен са 
Ошјака (на северу) и бочни гребен са Шаре , баш са 
врха Бистра (на југу). Овај превој  дели Сиринићку од 
Средачке жупе, Косово од Метохије, али и долину реке 
Лепенице, која припада Егејском сливу, од Призренске 
Бистрице која припада Јадранском. Превалац има 
и своје мало локално скијалиште на коме сам, игром 
случаја био још давне 1997. године. У последњих 

десетак година, после неколико  неуспелих покушаја 
да приштинске власти отму Ски - центар „Брезовицa“,  
било је речи да ће баш на овој локацији Шара добити 
велико скијалиште. Осим доста нових вила -  скијалиште 
се није изменило у односу на 1997. годину.

Крећемо са паркинга поред саме ски-  стазе  са 
надморске висине од неких 1520 метара. Пут до врха 
је прилично логичан: широким гребеном, који се на 
картама назива и Велика планина  све до главног 
гребена Шаре, одакле је врх Бистра удаљен тек 
неколико стотина метара. Успон је готово непрекидан 
до врха,  осим једне мале заравни на гребену нема 
много губљена висине. На првом јачем успону  срећемо 
двојицу турно - скијаша из Призрена. Знају српски, па 
смо се лепо испричали док нам се путеви нису разишли. 
Они су у једном тренутку скренули са гребена десно 

ПЛАНИНСКО СКИЈАЊЕ

ШАР- ПЛАНИНА
БИСТРА

ПЛАНИНСКО СКИЈАЊЕ



ка врху Расцепит камен 2466м, а ми наставили даље. 
Нису једини које смо срели тог дана, налетели смо и на 
двојицу Аустријанаца, који су имали исти циљ као и ми, 
али су одустали пре врха.

Успон постаје занимљивији по изласку на малу 
зараван на гребену, негде на пола пута. Одједном сте 
некако изоловани у озбиљном  планинском амбијенту. 
Превалац се више не види, али сте окружени моћним 
врховима. Сасвим десно се уздиже Расцепит камен 
2466м, са кога се протеже гребен све до врха Коњушка 
2571м, где се поменути гребен спаја са главним 
гребеном Шаре. Одатле, па ка Бистри, доминира 
стеновито узвишење на гребену  Гужбаба. Наш гребен 
(Велика планина), којим се пењемо излази на главни 
гребен баш негде између Гужбабе и Бистре (Пескова).

У једном тренутку успон постаје сувише стрм за скије, 
не толико због нагиба терена, колико због изузетно 
тврдог и леденог снега. Ни крампон и за турно-скије 
нису помогли, па смо били приморани да наставимо 
са скијама на леђима, а цепином у рукама. Снег је 
толико тврд да дерезе на ногама савршено држе  без 
пропадања, уз онај прелепи шкрипави звук који оне 
праве на доброј подлози. Тако напредујемо све до 
главног гребена, где опет улазимо у скије.

Излазак на гребен је други “highlight” успона. Одједном, 
испред нас се указује бескрај Шаре ка југо-западу, 
који пре никада нисмо видели. Јасно се види кула на 
Титовом врху 2747м, иначе врху Шаре,  Плат 2389м, 
Средњи камен 24675м и многи други врхови Шаре, 
али и околних планина. Од северо-источног крака, који 
почиње од врха Љуботен, па све до Бистре и Црног 
врха, Шара је један огроман гребен на коме се нижу 
врхови. Е, баш одатле Шар планина престаје да буде 
један гребен и шири се ка југу. Поред поменутог гребена 
који се и даље наставља и представља природну 
границу Србије и Македоније, издваја се још неколико 
целина на македонској територији, од којих доминира 
она на којој се налази Титов врх и скијалиште „Попова 
шапка“.

Стижемо на врх, ја сам међу последњима, остао сам да 
фотографишем. Сви скидају крзна са скија и спремају 
се за спуст. Гледам Синишу и Булку како посматрају 
провалију испод нас и коментаришу како ће бити изазов 
спустити се. Убеђен сам да се шале, јер ми на први 
поглед делује да је за спуштање адекватнија опрема 
падобран него скије. Међутим, није била шала, силазак 
је водио баш кроз ту врло стрму падину ка Јазиначком

ПЛАНИНСКО СКИЈАЊЕ
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Следећих 1300 + вертикалних метара спуста сам 
провео уживајући у, вероватно, најбољим дивљим ски - 
теренима на којима сам икад скијао. Смена различитих 
терена, од кулoара до шумица, диван  амбијент, 
једном речју - спектакуларно! Два члана наше екипе 
су неколико недеља пре наше авантуре возили La  
Gravefriri, једну од најпознатијих freeride  дестинација 
у Европи и по њиховим речима -  спуст са Бистре је 
једнако добар. Тура се завршила на путу између 
Превалца и Штрпца. Пратећи поток Сува река дошли 
смо до пута и паркинга. На паркингу гужва, ту је неки 
извор са лековитом водом, а испред њега гомила људи 
са много флаша. Док смо се напили лековите воде, 
стигао нам је такси из Штрпца, који је одвезао двојицу 
наших до Превалца, како би довезли наше аутомобиле 
(извор је неких 4км од Превалца).

План да завршимо овај идеалан дан у ресторану 
покварио нам је Синиша. Уместо у кафану, свратили 
смо код њега “само на кафу”, а тамо нас је чекала 
спремна гозба какву нисмо ни сањали. Срдачност, 
топлина, врхунска клопа - атмосфера коју можеш да 
доживиш само код нашег домаћина. Крај дана, који је 
већ савршен,  учинио га је још лепшим...

Текст и фотографије Димитрије Остојић © 2019

ПЛАНИНСКО СКИЈАЊЕ
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НОВИ ОБЕЗБЕЂЕНИ ПЕЊАЧКИ ПУТЕВИ

Опремљен пењачки пут /Via ferrata/  Горњак  - 
званично је отворен 12. маја  2019. године.  
Стаза је тешка и физички захтевна, са дужим 

истакнутим деоницама. Налази се у Горњачкој клисури, 
на обронцима Малог Вукана.

Основне карактеристике:
-укупна дужина трасе /до Тврђаве Ждрело/ 1100м;
-приступ до ферате 5 минута;
-дужина постављене сајле 400м;
висинска разлика 330м;
-Постоји XII секција ферате, тежине BCD;
-Ферата је опремљена челичним клиновима и сајлом, 
без металних газишта;
Oко ферате постоје маркиране стазе за евакуацију 
, осим поред  IV и XII секције.Због конфигурације 
терена,ове стазе су прилично стрме и у 
неким деловима истакнуте;
-процењено време за прелазак са мањом групом 
планинара је три сата;
- исходна тачка ферате је Тврђава Ждрело на гребену 
Малог Вукана. Одатле је могућ повратак стрмијом 

маркираном стазом ка чесми 
„4 луле“ – око један сат хода, или гребеном до Малог 
Вукана /један ипо сат хода/ и затим маркираном стазом 
до чесме „4 луле“ –још један сат хода.

  *  *  *
--------О ферати брине ПД „Горњак“ из Петровца на 
Млави, на чијој се  web страници www.gornjak.org.rs  
налазе информације о ферати;

ОТВОРЕН ПЕЊАЧКИ ПУТ 
 /VIA FERRATA/ ГОРЊАК
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БРИГА ЗА ПРИРОДУ

Поводом обележавања 71 године рада, Завод за заштиту природе Србије  представиo je,током ове године,  
три нова  заштићена подручја у Србији -           Споменици природе Тупижничка леденица,  Пећински систем 
Самар  и Специјални резерват природе  Ртањ. 

Проглашењем три нова природна добра заштићеним, Србија тренутно има 461 заштићено подручје, која се 
простиру на  673.850 ha, што чини 7,61 % теритoрије наше земље. 

Специјални резерват природе „Ртањ“   простире се на површини од 4 997 17 01 хектара. Налази се у источној 
Србији, у југозападном делу Карпатско–балканског планинског система, a припада општинама Сокобања и 
Бољевац. Посебну вредност Ртња представља специфичан рељеф са купастим врхом Шиљак и врло стрмим 
падинама, крашким рељефом са дубоким јамама. Сложена геолошка грађа и различити геоморфолошки облици 
одразили су се на формирање тла и развој флоре и вегетације изразите оригиналности, а посебно на шумску 
вегетацију. Најнеприступачније падине, испод самог врха Ртња, обрастају буково-јелове шуме , које представљају 
ретку појаву у овом делу Србије. 
У флори Ртња заступљено је готово 18% биљних таксона Србије. Ртањ је станиште строго заштићених врста, као 
што су српска рамонда, ртањска метвица, каћунак смрдљиви, каћун, мушки божур, алпска павит, планинска саса, 
велемун, кохова линцура. Само на Ртњу расте изузетно ретка и ендемична врста Nepeta rtanjensis. Од лековитих 
врста издваја се и ртањски чај. 
Ртањ, као типично планинско станиште, познат је  и по присуству великог броја разних врста птица. За сада је 
евидентирано 89 врста. У фауни сисара планине Ртањ посебно се истиче фауна слепих мишева са регистрованих 
20 врста, што чини 2/3 укупног броја регистрованих врста слепих мишева Србије. Посебно се издвајаjу три врсте 
слепих мишева: велики, мали и јужни потковичар, који су на листи глобално угрожених врста. Водотокови подножја 
планине Ртањ значајни су због присуства аутохтоних врста риба (поточна пастрмка, поточна мрена, кркуша...) док 
су у Врмџанском језеру регистроване потпуно изоловане популације риба, интересантне са аспекта еволутивних 
промена. Чињеница да се на Ртњу може наћи по ободу планине високопланинска врста - планински мрмољак, 
недвосмислено указује да је подручје планине Ртањ значајно станиште водоземаца и гмизаваца. Истовремено, 
степска станишта Ртња представљају нови локалитет у распрострањењу кратконогог гуштера на територији 
Србије, који је заштићен као строго заштићена врста. 

ТРИ НОВА ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА 
ДОБРА У СРБИЈИ 2019.ГОДИНЕ   
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SEKCIJAБРИГА ЗА ПРИРОДУ

За управљача Специјалним резерватом природе Ртањ  
проглашено је ЈП „Србијашуме“
Споменик природе  „Пећински систем  Самар”, који се 
сврстава у прву категорију заштићеног подручја од  изузетног 
националног значаја, налази се на територији општине Сврљиг, 
КО Копајкошара, укупне површине 56,50 ha, као североисточни 
део планине Калафат у југоисточној Србији. Споменик природе 
„Пећински систем Самар” ставља се под заштиту ради очувања 
геолошких, хидрографских и биолошких вредности тунелског 
пећинског система флувио-крашког типа. Пећински систем 
је развијен у два нивоа проходних канала и  једним стално 
потопљеним нивоом подземне крашке циркулације. Значајан је 
и као станиште ретких и ендемичних врста животиња и инсеката, 
нарочите врсте зглавкара гујиног чешља, више врста слепих 
мишева, великог потковичара, малог потковичарa, дугопрстог 
вечерњака и фосилних налаза животиња из плеистоцена и 
холоцена.
Споменик природе „Тупижничка леденица” налази се на 
територији општине Књажевац, односно КО Кожељ, укупне 
површине 1 ha 23a 89 m²  и сврстан је у прву категорију заштићеног подручја националног, односно изузетног 
значаја. Тупижничка леденица је крашка јама на јужном делу планине Тупижницe у југоисточној Србији. Споменик 
природе „Тупижничка леденица” стављена је под заштиту ради очувања репрезентативних геоморфолошких, 
геолошких, хидрогеографских и биолошких вредности крашке јаме као спелеолошког објекта типа статичке 
леденице, као и врстe скиофита, класасте хабулице (Actaea spicata), здравца (Geranium macrorrhizum) и зечје 
соце (Oxalis acetosella), маховине, јетрењаче (Marchantiapolymorpha) и врсте зглавкара, гујиног чешља (Haasea 
guidononveilleri).

На подручју Споменикa природе „Пећински систем Самар” и „Тупижничка леденица” установљен је режим 
заштите II степена. Споменици природе поверени су на управљање Јавном предузећу „Србијашумеˮ.

 Републички завод за заштиту природе Србије
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SEKCIJAПЛАНИНАРСКЕ АКЦИЈЕ

„Нарцису у походе“  је једна од најпопуларнијх и најстаријих 
планинарских акција у Србији. Одржава се на планини 
Столови код Краљева, у организацији ПСД  “Гвоздац”,  у 
мају, када се падине планине забеле од нарциса. 
И поред прогнозе метеоролога да се очекује киша, ове 
године, 12. маја,  на Столовима је уписан 1021  учесник, 
а придружио се  и велики број оних који се нису пријавили 
организатору. На акцији су учествовала два држављанина 
Америке, један из Словеније и пет из Бугарске. Редован гост 
на овој акцији је стогодишња Јелена Минарди из Ниша, која 
не иде на стазу, већ у планинарском дому сачека повратак 
планинара радујући се, како рече, њиховим зајапуреним 
образима и веселом смеху.
Ове године су временски услови погодовали нарцисима, па 
их је било у изобиљу. Планином се ширио опојни мирис и 
сви су уживали. Ливаде су биле препуне белих цветова и са шаренилом планинарске опреме представљале  
диван призор.
Поред нарциса, атракцију на овој планини представљју слободни коњи, којих је тренутно четрдесетак. Навикли 
да од посетилаца добију јабуку, шаргарепу или шећер, прилазе  им, а онда заједно позирају.
Пљусак није  поквариo утисак. Сви су се враћали задовољни и са жељом да следеће године опет дођу кад 
нарциси замиришу.

Рада Вукосављевић

КАД  НАРЦИСИ  ЗАМИРИШУ
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 „ГРЕБЕНЧИЋИ“
 РАДОСТ МАЛИХ ПЛАНИНАРА   

  Наш Космај је 11. и 12.маја 2019.године добио заслужену пажњу! У организацији 
ПК “Гребен” седми пут је одржана акција “Гребенчићи”. Дуго и темељно 
припремана са много пажње и љубави,  посвећена је деци. Први пут у 
историји Планинарског савеза Србије,  акција за децу  добила je признање 
као  најбоља и постала  републичка. То је био додатни мотив да се на најбољи 
начин промовише рад нашега Клуба. Успели смо да планинарење приближимо 
деци и родитељима, да их упознамо са нашом планином и мотивишемо  да  
природу доживе на прави начин. Акција је образовног карактера. Сви учесници 
су, подељени у четири групе, посећивали четири  базе, где су  учествовали у 
задатим активностима (вештачка стена, Горска служба спасавања, оријентиринг 
и високогорство)

 Осмеси на дечјим 
лицима  били су 
највећа награда за 
наш труд. Акција је 
одржана  у току два 
дана. Првог дана 
су учествовале  све 
школе из Младеновца 
и две са територије 
општине Сопот – 440 
ученика  четвртог 
разреда  и око 
60 гостију. Мали 
планинари из Лознице, у пратњи својих родитеља,  били су наши гости на спавању и овим путем  захваљујемо ОШ 
„Свети Сава“ на уступљеним просторијама и указаном гостопримству. Другог дана је, у присуству представника 
Планинарског савеза Србије, Комисије за рад са младима и Спортског савеза Младеновца, учествовало 250 деце 
планинара  у пратњи родитеља и водича из 10 градова Србије - укупно 300 учесника. Лепо време, Космај пун 
деце и -  ето повода за наше задовољство! Овим путем  захваљујемо свим учесницима на указаном поверењу, 
Црвеном крсту, ГО Младеновац, Спортском савезу Младеновца, Планинарском савезу Србије, Планинарском 
савезу Београда, Комисији за рад са младима (несебична помоћ Андреја Ивошева). Надамо се да смо на најбољи  
начин представили планинарење и да ће будућност овог спорта бити у рукама наших младих учесника.

     Ваш ПК „Гребен“, Младеновац

МЛАДИ ПЛАНИНАРИ
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Богата природним лепотама, географски нама тако 
близу, Румунија је земља у коју,  осим у кањон 
Нере, наши планинари нису дубље улазили. 

Мали је број оних који су се попели на планине Ретезат 
и Царку.   
У организацији ПД „ Железничар“ - Београд и водича 
Радмила Марића, нас двадесетак је кренуло у авантуру 
звану „кањон реке Гарлиште“.   
Путеви у Румунији су у одличном стању, што ће 
зачудити oнe  који су ишли само до Нере.  Веома брзо 
смо дошли до Анине, рударског градића у Банатским 
Карпатима, који је од наше границе удаљен  шездесетак 
километара.

Пешачење смо започели по дивним ливадама и  веома 
магловитом дану. 

Ова блага шетња већ после пола сата прелази у мало 
тежу туру по шуми, да би касније постала захтевна и 
веома озбиљна акција. Тада нам је  било јасно зашто 
је водич захтевао потпуну планинарску опрему, добру 
кондицију, изузетну спретност и прибраност при 
кретању.

                           
Мишљење  да на ову акцију не би требало да пође 
више од двадесетак планинара  било је оправдано. 
Кретали смо се полако уз разна осигурања (гелендери) 
и стални надзор водича и Стазу дугу 16 км  прешли 
смо  за осам сати. То је било осам сати прибраног  и 
пажљивог кретања по уској стази поред саме реке 
Гарлиште.
Кретали смо се и по стенама са постојећим осигурањем 
/саиле, ланци/ а и наши водичи су постављали уже 
свуда где је било потребно  да нам обезбеди пролазак 

КАЊОН РЕКЕ ГАРЛИШТЕ, РУМУНИЈА



15

SEKCIJAВОДИЧКИ УГАО

кроз захтевније деонице.
На неким местима, на релативно лакшем делу на први 
поглед, стаза је била веома узана и проклизавала је - 
то су била и најопаснија места. У то смо се, нажалост,  
уверили када смо наишли на планинарку која је 
имала тежу повреду ноге, а на ову акцију је дошла 
са повеликом групом планинара, такође из Београда. 
Била је у друштву само  тројице планинара, од којих је 
један водич те групе, али очигледно нико није могао да 
јој помогне. Наши водичи су зауставили своју групу, од 
нашег ужета исплели носила  и објаснили им како да 
је изнесу до групе која је отишла далеко испред њих.
Мрак је већ почео да пада и  наша група је морала 
даље. Напуштамо реку и уз јаку узбрдицу, кроз густу 
шуму стижемо по мраку  до нашег минибуса. 
 
Иако би се могло рећи да је ово кањонинг, с обзиром 
да стаза све време води поред реке, по реци нисмо 
нигде газили. Неке од нас је ова лепа стаза подсетила 
на кањон реке Мртвице – исти чаробни предели, 
тајанствена шума и бистра река ту поред нас.
 
Колико је била захтевна и опасна, ова стаза нам је 
пружила и велико задовољство. .Ретко  је посећена, па 
је остала „дивља“  - природа у скоро нетакнутом облику, 
тек толико да стазе буду проходне и обележене. Иначе, 
Румунија је богата добро обележеним стазама, а многе 
су и осигуране - неке су лакше, идеалне за пешачење, 
а неке захтевне за оне искусније и спретније. 

                                                 Татјана Ивановић

                                                                                                           

КАЊОНИ РУМУНИЈ
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На тромеђи Гоча, Студене и Столова, расуто на 
обронцима све три планине, лежи село Брезна. 
На највишем врху села, на гочкој страни, расте 

један црни бор, симбол Брезне и планине Гоч, путоказ 
и оријентир,
познат као „бор самац“.

Трећег дана фебруара, окупан сунцем,блиста 
усамљени достојанствени див. Окупила се око њега 

шарена дружина планинара, који одавде крећу пут 
Добрих вода на Гочу. Стазу дужине 13 километара, 
по лепом и сунчаном дану, прегазило је више од 150 
планинара

БРЕЗНА – СУНЧАНА  СТРАНА  ГОЧА
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Наши гости, планинари из Ниша и Алексинца, редовно  
долазе на Гоч почетком фебруара. Заједно прошетамо 
гочким стазама и подсетимо се  сусрета из претходних 
година.

Снег се одупире сунцу са ове стране планине. Понегде 
газимо по дубоком снегу, а понегде га и нема. Где сунце 
огрејава избио је врес испод снега и својом веселом 
свежом појавом украсио   ивице стазе куда пролазимо. 
У шуми влада  апсолутни мир, само се крошње јела 
тихо њишу на ветру, а јеле су прави симбол Гоча. Високе 
зелене лепотице премашују тридесетак метара  висине. 
Друштво им праве букве сребрних стабала и џиновских 
размера.

До цветних ливада колона планинара се креће стазом 
широком једну стопу због великог снега. На овом месту 
искористили смо прилику за фотографисање и добар 
одмор. Младе брезе и отворена равница красе ову 
ливаду. Необичне шаре у снегу, које је направио ветар, 
чине да предео изгледа као усталасала морска пучина.

Одавде, па до краја нашег пута, стаза води кроз густу 
шуму. Дивље свиње и срне су на многим местима 
направиле брлоге и стазе у снегу. На старим пањевима 
и обореним стаблима расту гљиве, без обзира на 
јануарску хладноћу.

Скуписмо се сви у Хотелу „Добре воде“ и наше дружење 
настависмо уз ручак и музику. Добру традицију нећемо 
да мењамо. Наш председник Драган Јовановић – 
Гиго уручио је захвалнице учесницима и заслужним 
појединцима. Нису изостали ни  пригодан говор, ни 
захвалност другара из Ниша и Алексинца.
Диван дан проведен у планини са пријатним људима 
се не заборавља. Ова прича и фотографије Брезне и 
Гоча ће и вас  одушевити.

                                                Текст:  Светлана Крџић
      фотографије: Светлана, Зоран, Ана, Душица 



ПЛАНИНАРСКИ ОРИЈЕТИРИНГ

ПСК “ЧЕЛИК“  СМЕДЕРЕВО
НАСТАВЉА ТРАДИЦИЈУ ПОБЕДНИКА
 У ПЛАНИНАРСКОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ

У  суботу, 25.5.2019.одржано је четврто коло у планинарској 
оријентацијеза 2019.годину.Такмичењеје, у организацији 
ПСД ‘’Авала’’ из Београда, одржано на теренима Авале 

у оквиру традиционалне манифестације „Мајски спортски дан“, 
састартом и циљем код Планинарског дома„Чарапићевбрест“.
ПСК ‘’Челик’’  је учествовао са 10 екипа - од пионирских до 
ветеранских, саукупно  31 такмичарем. Имали смо по четири екипе 
у најмлађим категоријама женског и мушког састава: две мушке 
сениорске екипе, једну женску сениорску, једну женску ветеранску 
и две мушке ветеранске. Стазе за такмичење свих  категорија 
дефинисали су постављачи стаза Никола Спасковић и Синиша 
Савић,чланови Клуба домаћина. На такмичењу је учествовало 
5 клубоваса са 22 екипе.  Стазе су биле дуге 2,6км за најмлађе, 
који су имали 4 контролне тачаке и до 11км засениоре,који су 
имали 10 контрола. Стазе су одређене по ширем реону Авале: 
реону око Споменика незнаном  јунаку, Авалског торња (поноса 
наше државе), регионима Звечаре, Глеђевца, Винограда, Брђана, 
Сокола, Бавчине, Врановца и другим лепим пределима. Ишло се 
кроз шуме, преко ливада,  преко увала и јарака,   путевима каљавим 
од ране јутарње кише и ... Све ово није сметало члановима „Челика“ 
да постигну најбоље резултате. „ Челик“ је освојио 9 медаља: 5 
златних, 3 сребрне и једну бронзану  и тако се учврстио на првом 
месту Лиге у планинарској оријентацији. Највише радују победе 
најмлађих, пре свих пионирки и пионира. Друга „Челикова“ женска 
пионирска екипа је победила, а учествовале су  Марта Трајковић, 
Ања Манојловић и Елена Ракић. Прва  екипа је освојила друго 
место,  а учествовале су Софија Николић, Сенка Ранковић 

и Мина Вучковић. Код пионира је победила „Челикова“ прва 
екипа у саставу:Немања Васиљевић, Илија Милутиновић и Сава 
Величковић, док једруга у саставу Лазар Милутиновић, Михајло 
Минић и Константин Јоцовић освојила сребрну медаљу. Победнички 
пехар освојила је и прва „Челикова“ сениорска екипа,која је 
наступила у стандардном саставу: Саша Николић, Дејан Ранковић 
и Милош Каруповић. Женска сениорска екипа у саставу: Теодора 
Милутиновић, Марија Трајковић, Јелена Живојиновић и Биљана 
Аранђеловић је трећа. Златне медаље освојила је и женска 
ветеранска екипа у саставу: Наташа Станисављевић, Биљана 
Грујић и Данијела Јеремић. „Челиков“ низ успеха заокружиле су 
мушке ветеранске екипе. Друга ветеранска екипа у саставу:Драган 
Николић, Бранко Грујић и Штефан Рилинг освојила је златну, 
а прва сребрну медаљу. У саставу прве екипе били су :Драган 
Павловић, Драгутин Јеремић и Драган Тасић. Поред пет пехара 
за победнике у категоријама„Челик“ је, као најмасовнији клуб на 
овом такмичењу, које се одвија у оквиру МАЈСКИХ СПОРТСКИХ 
ДАНА подназивом Меморијал ‘’Др Владимир Ковачевић’’, освојио и 
велики пехар организатора   такмичења. 
Након доделе медаља и пехара, чланови „Челика“ су обележили 
рођендан својих чланова Руже и Марте Трајковић, дружили се на 
лепим теренима Авале и посетили Авалски торањ. Видик са  Торња 
је биоизузетан - поглед је сезао и до нашег Смедерева. Јасно се 
видела Смедеревска тврђава. 
 

ПСК „ЧЕЛИК.
Бранко Грујић 
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На Светском првенству у пењању на леду оулу- Финска,1-
2,март 2019.године учествовали су Петар Чичковић-
такмичар и Катарина Мановски- тренер. Петар Чичковић 

се такмичио у категорији У19. Квалификације  у дисциплини 
тежинско  су се одвијале кроз два смера којим су се такмичари  
пењали у јутарњим и поподневним часовима. Петар је наступао 
трећи по реду у својој квалификациној групи.

С обзиром да је такмичење почело у раним јутарњим часовима, 
температуре су биле изузетно ниске. Ово је била новина којој 
се треба прилагодити пре свега у физиолошком смислу. У 
квалификационом кругу није било изолационе зоне, такмичари 
су имали могућност да гледају видео – приказ. Кратко време 
за загревање, као и ниске температуре значајно су утицале на 
нашег младог такмичара. Упркос томе, Петар се пењао пажљиво, 
прецизно и тачно, па је свој наступ, исклизавање са хвата, завршио 
пре предвиђеног времена. Редовни тренинзи у Кикинди омогућили 
су велики напредак, а пажљивом анализом са овог такмичења 

схватили смо на чему  додатно треба радити.  Непознавање 
хватова не омогућује такмичару  брзо  и самоуверено пењање, 
а поготово што је  одређено  време за пењање смером са 13 
копчања било само  пет минута. Видан је недостатак искуства, 
као и непознавање одређених положаја и покрета. Потребно је 
тренирати на вештачкој стени, где се поред пењања на различитим 
врстама специфичних „драи-тулинг“ хватова може истовремено 
вежбати и ефикасно копчање. Након успешно савладана    оба 
смера, Петар се пласирао на 12. место од укупно 20 такмичара – 
изузетан резултат за први наступ. 
У вечерњим часовима одржавани су тренинзи и такмичења 
у дисциплини брзинско пењање. Сваки такмичар је имао 
могућност да по једанпут проба оба такмичарска смера. С обзиром 
да је опрема за брзинско пењање другачија, пре свега алатке, 
позајмили смо их од финског тима.
Квалификације су одржане на преко два смера, а резултат је 
био укупно време потребно да се савладају оба смера. Петар је 
значајно напредовао након кратких упутстава и саветовања, па је 
време скратио двоструко у односу на пробно пењање. Први пут 
се опробао у овој дисциплини и остварио 10. место. Незгода на 
другом смеру, недовољно ударање тастера који зато није реаговао, 
па ново пењање  коштали су  га  додатних секунди.
На крају напорног дана умор је био видљив, било је заиста 
исцрпљујуће путовати дванаест сати, спавати свега пет,   цео дан 
боравити на великој хладноћи и такмичити се..Било је то велико 
искуство за будућа такмичења.

                                                     Катарина Мановски
     председница комисије

                                                                         
   

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ЗА МЛАДЕ У 
ПЕЊАЊУ НА ЛЕДУ 

ОУЛУ - ФИНСКА-1-2.МАРТ 2О19. ГОДИНЕ
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Последње коло Европског првенства у дисциплини 
тежинско пењање одржано је у Финској, а Србија 
је имала два представника, једног у мушкој и 

једног у женској категорији.
Учествовали су Катарина Мановски-такмичарка и 
Милан Макојевић-такмичар. 
Мушкарци и жене наступали су на два квалификациона 
смера распоређени у две групе. Такмичари нису 
морали да бораве у изолационој зони, већ су 
посматрали демонстрацију  смера. Прво су наступали 
мушкарци, а затим девојке. Милан је наступао као 
претпоследњи у својој квалификационој групи, па је 
имао довољно времена за загревање и припрему за 
наступ. Температуре су ујутро биле ниске. Милан се 
прво пењао  вертикалнијим смером, који је био технички 
захтевнији. Ометен тремом имао је незгоду, па  је два 
пута  исклизнуо  на самом старту, пре првог копчања. 
Тиме се његов наступ на првом смеру завршио.
Катарина је наступила такође прво на том истом 
смеру. С обзиром да је време за пењање било 
ограничено на 4 минуте, од такмичара се захтевало 
брзо, сигурно, ефикасно и технички прецизно пењање. 
Како у Београду још увек не постоји место за извођење  
тренинга пењања на леду, Катарина је последње 
организоване тренинге имала у октобру. Дуг период 
без редовних тренинга био је разлог неодговарајуће 
спортске форме.
 Други смер био је превисан, са техничким детаљима 
на самом почетку.  Милан је успео да се опорави након 
пењања првим смером, па је показао све оно што је 

напорним тренинзима стекао. Храбро је наступио 
и борио се до последње секунде. Катарина је, након 
споријег решавања техничких детаља, остала без 
снаге и након дав укопчана комплета у превису. 
 Код оба такмичара неопхпдно је радити на брзини 
пењања, увежбавању специфичних покрета, као и 
психолошкој припреми. Потребно је много искуства 
како би се на најбољи начин ове врсте припрема 
исказале на такмичењу.
 Катарина  Мановски се пласирала на 20. место, а 
Милан  Макојевић на 47.
Ово је уједно било и последње коло такмичења 
Европског купа за сезону 2018/2019. Проглашени су 
најбољим у Европи. Катарина Мановски је заузела 8. 
место, што је историјски успех српске репрезентације 
у пењању на леду. Од мушких такмичара најбоље је 
пласиран Петар Чичковић на 28. месту, затим  Милан 
Макојевић ,а 53. месту и Милош Милановић на 57. 
месту.
 Уз проналажење одговарајућег простора за тренинг у 
Београду, појединачног спровођења тренажног процеса 
у Кикинди, Овчар Бањи и Ужицу, периодизацију спортске 
форме и заједничких припрема репрезентације, 
надамо се да ћемо следеће сезоне бити у могућности 
Да поновимо исте, или остваримо боље резултате.
                                                            

                                                     Катарина Мановски
                        председница Комисије

 ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У 
 ПЕЊАЊУ  НА ЛЕДУ

   ОУЛУ - ФИНСКА
3.МАРТ 2О19. ГОДИНЕ  
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У сали на Коларчевом универзитету, 24. јуна 2019. 
представљена је књига „Планинарење у лето“- 
основна знања из алпског планинарења, пењања 

и алпинизма, означена од аутора као планинарски 
приручник а може се сматрати и као уџбеник 
јер је по свом садржају и вредности и једно и 
друго.
Књига је настала у сарадњи Фондације „Petzl“ 
и Kомисије за планинарење
Међународне планинарске и пењачке 
федерације (UIAA) и њено стварање трајало 
је више година. Прво издање на француском 
језику изашло је 2012. године. Планинарски 
савез Србије се међу првим савезима пријавио 
да преведе ову књигу на српски језик.
За српско издање је заслужан пре свих проф. 
Др Ненад Дикић, уредник издања, који је до 
сада издао тридесетак књига од којих трећину 
чине преводи из области спорта и спортске 
медицине. Заслуге за успех свакако имају и 
чланови преводилачког и уређивачког тима из 
Удружења за медицину спорта Србије као и 
чланови Планинарског клуба Авантура Тим.
Напори преводилаца и техничких уредника 
заслужују посебно поштовање због још увек 
неусаглашеног терминолошког речника и 
стручних израза у српском језику, укључујући 
и уклапање огромног броја техничких 
илустрација које су посебно богатство ове 
књиге.
Сигурно је да ова књига није недостајала само 
нама планинарима у Србији него и већини 
планинарских асоцијација у Европи и свету.
Захваљујемо се Фондацији „Petzl“ и 
Међународној планинарској и пењачкој 
федерацији (UIAA) kojе су нам омогућиле да 
ова књига буде преведена на српски језик и да 
служи квалитетној обуци наших планинара.
Желимо свима да уз помоћ ове књиге 
безбедно и са уживањем  одлазе у планине.
П.С. Књига се може набавити у канцеларији ПСС, 
Андрићев венац 2, БГД

„ПЛАНИНАРЕЊЕ У ЛЕТО“, ОСНОВНА 
ЗНАЊА ИЗ АЛПСКОГ ПЛАНИНАРЕЊА, 

ПЕЊАЊА И АЛПИНИЗМА
НАСЛОВ ОРИГИНАЛА: „ALPINE SKILLS : SUMMER“
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  ИЗАБРАНО НОВО РУКОВОДСТВО 
БАЛКАНСКЕ ПЛАНИНАРСКЕ УНИЈЕ

На Изборној скупштини Балканске планинарске 
уније /BMU/ одржаној од 24 -26. маја 2019. године 
у граду Корча у Албанији, изабрано је ново 

руководство овог удружења, које окупља планинарске 
асоцијације и савезе балканских држава. 
За новог председника BMU изабран је Мартин Шолар, 
потпредседник Планинарског савеза Словеније /PZS/ 
који је на том месту наследио Јовицу Угриновског. За 
генералног секретара изабран је Драган Булатовић /
Црна Гора/. Ново руководство BMU чине још и три 
члана Извршног одбора: Јовица Угриновски /Северна 
Македонија/, Ермин Липовић /Босна и Херцеговина/ и Андреј Ивошев као представник Планинарског савеза 
Србије.
 Балканска планинарска унија основана је у Врању 2006. године, као неформална организација. Званична 
регистрација удружењаобављена је 2011. године са седиштем у Скопљу. Пуноправни чланови BMU, поред 
ПСС су и планинарски савези Албаније, Босне и Херцеговине, Бугарске, Црне Горе, Грчке, Хрватске, Северне 
Македоније,Словеније и Турске, док је Национални савез Чешке у својству посматрача.
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Међународна планинарска организација 
UIAA основана је 1932. године, призната од 
Међународног олимпијског комитета 1955. 

године, а данас окупља око 3.000.000 планинара из 
90. планинарских асоцијација и федерација са шест 
континената Света, међу којима је и ПСС.
Комисија за планинарство промовише све што је 
од међународног значаја у планинарству, као што су 
етика, нове технике, утврђивање заједничких правних 
регулатива итд. Обука је једна од основних услуга које 
нуди UIAA  MС  Mountain Qualification Label (MQL), којом 
руководи UIAA Training Panel  овлашћен за акредитацију 
и сертификацију. Она оцењује програме обуке чланица 
UIAA. 
У сарадњи са Petzl Fondation учествује на унапређењу 
планинарске опреме, утврђивању нових стандарда 
у обукама и објављивању заједничких приручника 
из свих дисциплина у планинарству. Комисију чине 
23 делагата из више земаља Света, који се састају 
два пута годишње.  Први пут 2012. године одржан је 
састанак у Србији, у Новом Саду. На јесењем састанку, 
одржаном у Будимпешти прошле године, договорено је 
да се следећи састанак поново одржи у Новом Саду.

 Пролећни састанак UIAA Mont Com од 30.-31.04.2019. 
годне, поново је одржан у организацији Планинарског 
савеза Србије у Новом Саду, о чему је Туристичка 
организација Новог Сада, на свом порталу, објавила 
информацију и обезбедила пригодне поклоне за 
учеснике. UIAA Mont Com је представљало 16  делегата 
из 12  земаља.
По доласку у Србију, пењачима са Кипра и из Велике 
Британије организовано је пењање на Кошутњаку, 
у сарадњи са Комисијом за спортско пењање. Након 
завршеног пењања, пењачи су били гости ПСК «Авала»  
у Планинарском дому «Чарапићев брест» на Авали, где 
је домаћин Слободан Гочманац организовао заједнички 
ручак.На отварању скупа Лазар Попара, члан комисије 
UIAA поздравио је госте и домаћине и представио 
учеснике из ПСС. Председник Савеза Исо Планић 
поздравио је присутне и у кратким цртама представио 
ПСС, након чега је председавање састанком комисије 
преузео Стив Лонг. 
Peter Farkas је изабран за председника UIAA Mont Com, 
Pavlos Georgiades за потпредседника и Steve Long за 
председника Поткомисије за обуку.
* Аnastasakis Panagiotis из Грчке, представио је предлог 

ПРОЛЕЋНИ САСТАНАК КОМИСИЈЕ ЗА 
ПЛАНИНАРСТВО  UIAA 
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за добијање ISO сертификата и упознао делегате да 
разне организације и туристичке компаније пружају 
авантуристичке активности као што су планинарење 
и пењање на врхове широм Света. Ове компаније су 
оформиле Европску асоцијацију и почеле да креирају 
ISO сертификат за активности авантуристичких тура 
са сопственим критеријумима и стандардима. Pavlos 
Georgiades је напоменуо да тиме угрожавају статус 
УИАА која треба да ојача. 

* Др Ненад Дикић је представио приручник Аlpine 
skills (Планинарење у лето) преведен  на српски језик 
захваљујући сарадњи и одобрењу Petzl фондације. 

* Стив Лонг је представио нови начин вођења 
евиденције чланства и курсева.

* У оквиру BUSINESS PLAN г. Long је представио 
пројекат ,, UIAA Пролећна обука 2019 ,, са посебним 
освртом на квалификације за планинарске активности.

* Peter Farkas је представио неколико пројеката за 
које су одређени руководиоци . Pavlos Georgiades је 
задужен за пројекат ISO standards. Mike Galbraith је 
задужен за пројекат везан за планинарске домове.
 

У организацији Службе водича, Зоран Контић је одвео 
Стива и Андреаса у пењачко подручје Грдоба код 
Ваљева, где су испењали више смерова. Наредног 
дана, Контић и Драган Павловић-Поп су одвели госте 
до стене Калкан код манастира Свети Николај, на 
којој су испењали осам смерова, а потом се попели 
до крста на тврђави и вратили у Љубовију на састанак 
ПК «Торничка Бобија», где је  г.Лонг говорио о значају 
сертификованих обука UIAA. Сутрадан су Танасковић 
и Контић г. Лонга одвели до центра Београда, посетили  
ПСС, а затим кроз шетњу до Калемгдана, показали 
му све значајне објекте укључујући и Калемегдан са 
споменицима,чиме је посета завршена. 
Гости су били задовољни  знаменитостима које  су 
видели, пењалиштима посебно, тражећи да снимимо и 
доставимо снимке и линкове других пењалишта, ради 
њихове промоције изван Србије, коју су отпочели на 
електронским мрежама. Andreas Andreau је изразио 
жељу да присуствује обуци за вођење кроз осигуране 
пењачке путеве (ферате), као и да учествује у изградњи 
нових. Гости су  на домаћине, оставили   пријатан утисак  
планинарске скромности, ширине и отворености свих 
учесника. 

Лазар Попара 
        

Стални члан UIAА Mont Com
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У уторак, 21. маја .2019. године, Министарство 
омладине и спорта је у Комбанк дворани 
организовало пригодан уметнички програм 

поводом потписивања уговора о додели стипендија 
врхунским спортистима аматерима за спортско 
усавршавање у 2019. години. На основу спортских 
резултата у 2018. години, уговоре је потписало десет  
спортиста.
У дисциплини високогорство:    
 1. Радомир Микић, међународни ранг  
У дисциплини алпинизам:     
 1. Павле Кошутић, међународни ранг 
       2. Душан Старинац, међунaродни ранг    
 3. Милан Макојевић, међународни ранг 
У дисциплини спортско пењање:    
 1. Лука Перуновић, заслужни спортиста   
 2. Милош Димић, заслужни спортиста    
       3. Немања Дабижљевић, заслужни спортиста  
       4. Антонина Брдарић, заслужни спортиста 
       5. Милица Врућинић, заслужни спортиста    
        6. Игор Милосављевић, заслужни спортиста.
Свечаном чину потписивања уговора,  као представници  
ПСС, присуствовали су Светлана Вељковић - генерални 
секретар ПСС и Лазар Попара - председник Комисије 
за награде, признања и категоризацију.
Београд, 31.5.2019. године
        

Лазар Попара

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА 
ЗА СПОРТСКО УСАВРШАВАЊЕ
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ЈЕЛИЦА  ДРАШКОВИћ, ПСК „КУКАВИЦА“ Лесковац  
 Савез спортова Града Лесковца доделио је награду 
у категорији „Награда за годишњи рад“ Јелици 
Драшковић. као признање најбољем спортском 
раднику у 2018. години. Јелица Драшковић организатор 
је бројних семинара и радионица са програмима  за 
младе са циљем промовисања здравих начина живота, 
значаја спорта, планинарства у животу деце и одраслих, 
као и  очувања природне средине.   Добитница је и 
Признања за хуманитарни рад  „15 година промоције 
хуманитарног рада у општини Лесковац

МАЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ из ПСК „Јастребац“ из 
Крушевца добитница је Признања Спортског савеза  
Крушевца за најуспешнију сениорку у 2018.години за 
постигнуте резултате на такмичењима у планинарском 
трекингу.

СТАША  ГЕЈО, „ПАЕК Ниш“, спортски пењач  и првакиња 
Европе, најбоља је спортисткиња  Града Ниша у 
2018.години,  према избору спортских  новинара и 
претходних добитника, Ово је једина додела признања 
спортистима Ниша у овој години.
НИКОЛА ПЕТРОВИЋ, ПК „Брђанка“, добитник је 
Плакете Спортског савеза Алексинца за постигнуте 
резултате у спорту 2018. године у категорији појединаца. 

МИРОСЛАВ ДОКМАН, ПД „ Преслап“ Ниш, добитник 
је Пехара и Специјалног признања Спортског савеза 
општине Сурдулица, за свеукупни допринос у развоју 
спорта на територији општине Сурдулица.

ПРИЗНАЊА  ЧЛАНОВИМА  
ПЛАНИНАРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СРБИЈЕ 

ЗА 2018.ГОДИНУ
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ЕКИПА ПЛАНИНАРА ПК „Железничар 2006“ из 

Врања, добитник је Признања најбољег спортског 
колектива у 2018. години у категорији рекреативног 
спорта за успешно изведени успон на врх Елбрус 
(5642м) на Кавказу, највиши врх европског континента. 
( Зоран Лазаров, Срђан Стошић, Боривоје Драгичевић, 
Нинослав Јорданов, ВладимирЂорђевић).
ЈОВАН КОСТИЋ ПК „Железничар 2006“), члан  

бициклистичке секције, добитник је Признања најбољег 
спортисте града Врања у категорији рекреативно 
спорта бициклист-планинар. Јован Костић је у 2018. 
години на бројним акцијама и турама широм Србије, 
Црне Горе, Хрватске, Македоније, Албаније и Грчке 
прешао више од 6000 км. Активно је учествовао на 
уређивању планинарских стаза и путева.

LJILJANA VITETTA, ПД“ “Букуља“ , добитница је 

специјалног признања за спортисту године града 
Аранђеловца у 2018.години за изведени успон на врх 
Island Peak (6189м) у Хималајима.
ДРАГАНА МИЛОВАНОВИЋ, ПК“Озрен“, добитница је 

признања за најбољу спортисткињу града Сокобање у 
2018. години.

                                                          Начелништво ПСС 

.

ПРИЗНАЊА ПЛАНИНАРИМА
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 Позивамо све љубитеље природе да се укључе у недељне шетње, за то нису потребне никакве претходне формалности осим добре 
воље да се дан проведе у активностима  у природи. Крените, природа изазива осећање лепоте и задовољства.
Пешачке туре, зависно од временских услова, прилагођавају се како по дужини тако и са  одморима. Учесницима се препоручује да 
се обуку лако, слојевито и да у ранцу увек имају резервну пресвлаку и заштиту од падавина.Нови учесници на старту нека се пријаве 
водичу ради добијања потребних упутстава, како би се стаза лако савладала и дан проведен у природи остао у лепом сећању. Особе са 
здравственим проблемима нека се консултују са лекаром, колика и каква шетња им може пријати.                                                                                                                          
Фрушка гора зове, одазовите се, проведите дан у природи на свежем ваздуху.
04.08.2019.          Полазак у 9 сати  из Петроварадина са аутобуске окретнице ( 3 и 9). 
   Пешачење: Петроварадин –Везирац - Дом на Стражилову - Буковац.                                       
   Стаза је са благим успонима дужине око 12 километара.
   Водич: Василије Јовић ( 064/32 21949).
 
 11.08.2019.       Полазак у 7 сати и 15  минута возом за Бачки Маглић.
                  Пешачење по околини и купање у базену.Упознавање са планинарима из Маглића.                
                                Водич; Ружица Јеличић (063/1050072) из Подружнице из Маглића .                                             
      
 18.08.2019.     Полазак у 8 сати и 20 минута аутобусом 78 за Беочин са АС.
                 Пешачење: Беочин село – Рим – Тобџијина чесма – Бранковац – Поповица.
                Стаза је са благим успонима, дужине око 16 километара.
                Водич: Светозар Кокић (021/2970582) из Подружнице из Беочина..  
 
    .                                               
 25.08.2019.      . Полазак у 7 сати и 20 минута аутобусом  64 за Буковац са ЖС.                                                                                                               
   Пешачење: Од Буковца преко Фрушке горе до Буковца стазом Буковачког Маратона, ради припрема за предстојећи   
   маратон. Стаза је  дужине око 16 километара.                                                                                                                      
    Водич: Милка Рапајић (064/8390087) .из ПД „Вилина водица“ Буковац . 
                             

Планинарско смучарско друштво «Железничар»

             ПЕШАЧИМО У ПРИРОДИ 
                                                     

                                                  План за АВГУСТ 2019. године
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ИЗ СОКОЛОВЕ ПЕРСПЕКТИВЕ

Ових дана је у Текији на Дунаву одржан 
међународни скуп планинара. Наравно и ми 
, чланови ПСК Железничар из Краљева смо 

учествовали. Осим планинарења учесници су се 
такмичили у више “олимпијских” дисциплина. Није 
било важно победити већ дружити се и уживати на 
обали Дунава. Текија је испунила сва моја очекивања. 
Организатор је био ПК “Врх” из Кладова и њихови 
чланови са нас за два дана домаћински угостили.

Ја сам  Дунав из ове близине видела први пут и доживела 
као море. Сви смо одмах искористили прилику да се 
купамо и одморимо на плажи после дугог пута. Гужва,  
шарени шатори, весела музика и добар ручак су нам 
баш годили. Неколико добрих фотографија дунавских 
пејзажа и заласка сунца ће бити прави сувенир из 
Текије.

Следећи дан је био предвиђен за пењање на Мироч, 
на Мали и Велики Штрбац.Мени је то први сусрет 
са Ђердапском клисуром. Сам поглед са Дунава 
према стенама Мироча је импозантан. Онако беле и 
вертикалне не изгледају баш приступачно. Водичи из 
Кладова нас на старту обавештавају о томе шта нас 
чека на стази, дужини и могућим опасностима. Већина 
нас се одлучује за краћу стазу до М.Штрбца.

Крећемо, узбуђени и расположени у правцу белих 
стена. Поприличан успон кроз шуму са једном паузом 
прешли смо за мање од сат времена. Ивица беле стене 
нас је чекала код ловачке чеке као и спектакуларан 
поглед на све стране. Кад сам мало повратила дах 
схватила сам да сам на територији соколова и све 
гледам из перспективе сокола. Само ми фале крила да 
полетим у ову лепоту.
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ПЛАНИНАРСКЕ ИМПРЕСИЈЕ

Дунавом крстаре бродићи као мале беле бубице у свим 
правцима. Са наше  стране,  стене Ђердапске клисуре 
су потпуно беле а са румунске стране, зелене.Средина 
тока Дунава је беле боје .Кажу то је главна речна струја. 
Укупан доживљај су употпуниле и занимљиве и поучне 
приче главног водича.
Довољно дуго смо се задржали на овом месту и 
довољно дуго уживали у погледу да нам повратак 
назад није тешко пао. У наставку масива Мироч види 
се и стење Великог Штрбца, куда су се већ упутили 

млађи и храбрији.
Једна мисао ми се стално мота по глави. Овде нешто 
фали!  Дуго то нисам могла да претворим у речи а 
онда сам схватила. Нигде нема отпада. Нема флаша, 
кеса , пластике, ничега.Ни на стенама, ни у шуми, ни 
поред пута. На деветнаест километара стазе нема 
отпада. Толико невероватно уредно и сређено изгледа 

и шумска стаза која је дужа од пет километара.o
Доле у Текији су нам објаснили да се налазимо у зони 
Националног парка и строго је забрањено нарушавати 
природу и остављати отпад. Нисам одолела да не 
уберем један плави цветић уз пут, само за потребе 
сликања а природи сам се извинила.
Весеље, песма и смех су одјекивали у бусу у повратку 
као и речи песме “Дунаве, Дунаве моје море”... Због 
лепоте доживљеног и дивног дружења пишем овај 
текст да сачувам за себе и Вас.

Текст и фотографије: Светлана Крџић и чланови 
експедиције
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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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