
 

 

 

ПЛАНИНАРСКО СМУЧАРСКО ДРУШТВО ,,МАГЛЕШ'' ВАЉЕВО 
 

Организује 
 

на Васкршњи понедељак 03.05.2021.године  

Традиционалну акцију 

„ВАСКРШЊИ СУСРЕТИ ПЛАНИНАРА СРБИЈЕ“ 

По петнаести пут ове 2021. године ПСД „МАГЛЕШ“ из Ваљева организује 

традиционалну акцију „Васкршњи сусрети планинара Србије“. Акција се организује на 

планини Маљен, старт код планинраског дома ПСД Маглеш Ваљево на Дивчибарама уз 

поштовање свих препоручених епидемиолошких мера. 

Програм акције 

Долазак учесника акције и пријава у планинарском дому ПСД Маглеш Ваљево на 

Дивчибарама до 09:30. Моле се сва друштва која долазе да са собом имају попуњен списак 

на утврђеном обрасцу број 1 ПСС ,са бројем учесника, на списку означити ко су 

најстарији и најмлађи учесници код друштва које даје пријаву. 

Послужење учесника са топлим чајем или кафом од 08:00. 

Припремили смо две кружне стазе за пешачење: 

Стаза I: Кружна стаза , дужине 7 km , уз 2-3 паузе за одмор 
 

Дом (980 мнв) – Крчмарска река (850 мнв) – Велико брдо (1036 мнв) - Дом (980 мнв). 

Висинска разлика 350 м. За све учеснике који хоће мање да пешаче припремљена је 

ова краћа и лакша стаза 
 

Стаза II: Кружна стаза, дужине 12 kм уз 3 паузе за одмор. 
 

Дом (980 мнв) –Вуковића ливаде (966 мнв) – Лазова коса (940 мнв) – Црна Река (780 мнв) – 

Љути крш (850 мнв) – Стражара (1060 мнв) – Дом (980 мнв) 
 

Висинска разлика 500 м.Стаза је захтевнија и препоручује се планинарима са добром 

кондицијом. 

 

 

 



У зависности од броја и расположеља учесника постоји могучност увођења и стазе 

III – кружна стаза, дужине око 8 км уз 2-3 паузе. 

Дом (980 мнв) – Краљев сто (1104 мнв) – Подножије велике ски стазе – Дом (980 мнв). 

Стаза није захтевна. 

10:00 поздравна реч председника Друштв и обавештавање свих учесника о поласку на 

припремљене стазе. 

Обавеза вођа сваког друштва које учествује на акцији је да брину о понашању и 

безбедности својих учесника за време трајанја акције. 

Моле се учесници да се на акцији придржавају упутстава водича ПСД Маглеш и редара 

који ће бити видљиво обележени. 

Сви учесници на акцији учествују на своју одговорност. 

Старт акције је у 10:00 

Повратак са стаза у дом ПСД Маглеш на Дивчибарама је до 13 часова за планинаре са 

стазе (1) ЈЕДАН , а до 15 часова за пешаке са стазе (2) ДВА. 

Подела захвалница од 13:00. 
 

Позивамо Вас да Вашим присуством увеличате нашу акцију. 
 

Пријаве и информације на телефон друштва 014-236-377 радним даном од 11:00-13:00 

часова, председник друштва-Миломир (063-365-208), Домар на Дивчибарама-Душан (062- 

851-7086), Драган Пантлић (065-289-4577). 

 

Срдачан поздрав, 
 

ПСД ''МАГЛЕШ'' Ваљево Председник: 
 

09.04.2021 г. Миломир Милошевић 



 

 

 

 

 

 

 

 


