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Пре годину дана у ово време смо 
2020. годину чекали са надом да 
она бити период у којем ће труд 

уложен током 2019. дати очекиване 
резултате. Остваривање постављених 
циљева почело је да се назире. Онда 
је у марту дошла корона. Последње 
речи о реакцији на ситуацију, 
благовремености, примерености и 
доследности у спровођењу мера 
против заразне болести и изналажењу 
начина за спровођење планираних 
активности биће изречене када 
пандемија буде за нама. Тада, када 
је почело, постало је јасно да ће 
нас вирус приморати да се мењамо 
брже него што су и најсмелији међу 
нама желели, да се прилагођавамо 
да бисмо опстали. Многе активности 
су привремено замрле, масовна 
окупљања су онемогућена, али 
је природа планина, природа 
Србије одједном постала предмет 
изузетног интересовања. Због 

изолације и ограничене 
могућности путовања у 
иностранство, грађани 
Србије су открили да је 
Србија једна занимљива, 
лепа и од сопственог 
народа неправедно 

запостављена земља. Бројна врата 
су се планинарима затворила, али они 
отвореног ума могу приметити да се 
јављају нове потребе и могућности. 
Прилику ће уочити и искористити 
они који ће испољити еластичност и 
прилагодљивост. Хајде да прилику не 
пропустимо. 

Користим прилику да напишем 
неколико редова о најзначајнијим 
активностима Савеза у години на 
измаку.

Електронска евиденција чланства 
и вођење базе података помоћу 
апликације „Базни камп” основ је 
за редукцију класичног вођења 
евиденције (на папиру). Апликација 
ће омогућити брже и једноставније 
процедуре креирања спискова и 
евиденције чланства, учесника 
акција, учесника такмичења, спикова 
спортских стручњака, водича, 
тренера. У другој фази израде 
апликације предвиђено је да се 
доградњом омогући унос и обрада 
података о спортским резултатима 
чланова ПСС. Радујемо се ситуацији 
у којој ће се планинари на акцији 
пријављивати помоћу бар кода на 
чланској картици, без попуњавања 
образаца и прављења дугих спискова. 

Наставак на 4. страни
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Радујемо се ажурним списковима који 
ће бити видљиви у реалном времену 
на сајту ПСС. Предвиђени период за 
радове на другој фази је 2021. година, 
а функционално вођење података 
предвиђено пројектним задатком друге 
фазе је предвиђено за 2022. годину. 
Потребно је да руководства клубова и 
друштава као и сви чланови ПСС разумеју 
корист и олакшања коју ће им нови начин 
вођења евиденције донети. База података 
није само наша законска обавеза, она је 
одраз наше потребе и жеље да свој рад 
ускладимо за захтевом времена у којем 
живимо. Подржимо напоре канцеларије ПСС 
и нашег Тима за увођење апликације Базни 
камп, резултати неће изостати.

Планинарство као слободна ваннаставна 
активност за ученике од 5. до 8. разреда 
уведено је у овој (2020/2021) школској 
години у четири основне школе у 
Лазаревцу и Лесковцу према програму који 
су саставили наши стручњаци. Захваљујући 
разумевању Министарства просвете 
у току је израда оквира активности за 
увођење планинарства као слободне 
активности у основне школе за ученике 
од петог до осмог разреда. Интересовање 
планинарских клубова, ђака и наставника је 
веће од реализације, могли смо имати више 
школа и група. Верујемо да су одговоран 
приступ пројекту и дугорочна одрживост 
важнији од краткорочне експанзије која 
није праћена развојем одговарајућих 

ресурса. Наставићемо са оспособљавањем 
наставника и планинарских спортских 
стручњака за рад са младима и 
наставићемо са објављивањем наставног 
материјала и резултат неће изостати. 
Жељени исход је трансфер ставова, 
знања и вештина на наредне генерације. 
Комисија за младе ПСС је током кратког 
деловања (основана је пре две године) дала 
значајан допринос системским напорима 
за подмлађивање чланства, а сарадња са 
системом просвете је један од праваца 
деловања.

Међу подухватима инофмисања 
и издавачке делатности издвајам 
Спелеолошки гласник ПСС. После низа 
година обновљена је издавачка активност 
Комисије за спелеологију на импресивно 
квалитетан начин, Гласник је штиво које 
се у даху чита од корице до корице. 
Планинарски дневник је резултат намере 
да се планинарима пружи могућност 
да успомене са врхова потврђене 
печатом могу чувати у стандардизованој 
малој књижици која мења већ по мало 
заборављену чланску књижицу. Уз 
ФБ страницу, Јутјуб канал и Сајт нова, 
верујем лепо уређена инстаграм страница 
доприноси видљивости активности Савеза 
на друштвеним мрежама и квалитетнијој 
комуникацији са чланством.

Категоризација планинарских 
објеката ПСС и њихово обележавање 
стандардизованим таблама омогућили су 

јасно истицање и означавање објеката који 
су у систему Планинарског савеза. Верујемо 
да ће наредни период бити обележен 
обновом и изградњом нових планинарских 
објеката. Имамо велика очекивања од 
заказаног па због короне одложеног 
Саветовања о објектима и сарадње са 
надлежним министарствима и Сталном 
конференцијом градова и општина Србије. 
Хвала Комисији за планинарске објекте 
која је ове године била изузетно активна 
као и Комисији за планинарске терене 
која је наставила да попуњава регистар 
планинарских путева. Маркирани путеви 
су наши најзначајнији спортски терени за 
спортску рекреацију.

Свесни смо чињенице да је квалитетно 
осигурање планинара снажан привлачни 
фактор за учлањење у ПСС. Основно 
осигурање и услови за реализацију 
осигураног случаја важан су инструмент 
за усмеравање планинарских активности. 
Прописани услови осигурања који прате 
нормативна акта снажна су мотивација 
за поштовање правила и имају значајан 
утицај на поштовање процедура. У полиси 
пише да осигурање важи само за чланове 
који имају одговарајућу опрему и обуку 
за одређену активност. На крају то значи 
да осигурање доприноси безбеднијој 
активности и поштовању прописа. Додатно 
осигурање уведено прошле године сада 
је унапређено. Крајњи циљ је да чланови 
наше организације не плаћају додатна 
осигурања у иностранству. Желимо да 
изађемо у сусрет специфичним потребама 
мањег броја високогораца, водича, 
алпиниста, спортских пењача, спелеолога и 
других група и појединаца којима основно 
осигурање није довољно. Комисија за 
превенцију и безбедност ће наставити 
са усавршавањем система осигурања 
планинара и планинарских активности.

Спортски резултати наших такмичара 
су знатно скромнији у односу на прошлу 
годину. Није било међународних 
такмичења оријентираца, планинских 
тркача, национална експедиција није 
отишла на Хималаје, алпинисти нису 
могли пењати на великим стенама у 
иностранству. Национална такмичења су 
ипак одржана, мада редуковано. Велику 
захвалност дугујемо организаторима 
одржаних такмичења, заиста им није 
било лако. Без њиховог изузетног труда, 
такмичарске сезоне не би било. А младе 
наде као што је Матеја Кнежевић дају нам 

снагу да истрајемо у настојању да систем 
такмичења и услове за врхунске резултате 
и даље унапређујемо. Такмичарске комисије 
ПСС имају пуне руке посла.

Дан пешачења, Дане планинара, 
Републичке акције и Традиционалне 
акције су манифестације које наш Савез 
чине препознатљивим. Начелништво 
је припремило план за наредну годину. 
Жељно ишчекујемо време у којем ћемо 
опет моћи да се окупљамо у великом броју, 
да се дружимо и заједно походимо врхове 
Србије.

За Стручни скуп „Планинарство 21. 
века између покрета и спорта” који ће се 
одржати на пролеће 2021. пријављено је 
35 радова. Интересовање за Стручни скуп 
који треба да нам помогне у трагању за 
одговором на питање шта је планинарство 
данас и какво ће бити сутра је велико, 
верујем да ћемо након скупа бити бар за 
корак ближи изради доктрине планинарства 
у Србији.

Пред нама је 2021. година у којој 
обележавамо 120 година постојања 
планинарске организације у Србији. 
Традиција нас испуњава осећајем поноса, 
а цифра нас обавезује да не посустанемо, 
да наставимо да волимо своју безазлену 
активност у којој је реч сарадња важнија 
од речи надметање. Да поштујемо наслеђе, 
да разумемо време у којем живимо и да не 
напуштамо наш пут.

Поводом именовања новог уредника и 
редакције Планинарског гласника желим 
да нас подсетим на основне чињенице: 
Године 1939. Српско планинско друштво 
покренуло је часопис „Наше планине”, 
који је излазио до 1941. године. Под овим 
називом објављена су три броја часописа. 
Децембра 1951. године Планинарски савез 
Србије покреће часопис за планинарство 
и алпинизам „Кроз планине”, који је под 
тим називом излазио до 1962. године. 
Објављен је 21 број. Од 1994. године 
часопис излази по насловом „Планинарски 
гласник”.

Уреднику Јовану Јарићу и члановима 
нове редакције Планинарског гласника 
желим да штафету најутицајнијег гласила 
Савеза наставе носе са лакоћом, верујемо у 
њихову посвећеност и креативност.

Свим члановима наше планинарске 
заједнице желим сигуран корак у наредној 
години.
 Исо Планић,
 председник Планинарског савеза Србије

уводник
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Вести

Р
адионица с темом спа-
шавања палог партнера 
и импровизована 
транспортна средства 

одржана је последњег викенда 
новембра у Планинарском дому 
„Железничар” на Поповици 
(Фрушка гора). Радионицу је 
водио инструктор алпинизма 
Обрад Кузељевић испред Алпи-
нистичког одсека Нови Сад.
Због лошег времена, презен-
тација тема и практични део, 
урађени су у сали планинарског 
дома са тридесетак чланова 
одсека који су активно учество-
вали у раду.
Код дела „спасавање палог парт-
нера”, обрађене су тематске 
целине: пад у алпинизму некад 
и сад, нови материјали, опрема 
за међуосигурања, справе за 
осигурање, фактор пада, утицај 
степена нагиба смера на пад, 
утицај углова пресавијања 
ужета у међуосигурањима на 
пад пењача... Поновљени су и 
системи подизања код спаса-
вање палог партнера: систем 
Сан Бернар (Свети Бернард) и 
систем Штраус.
У другом делу радионице, 
учесници су у практичном 
делу правили мека и тврда 

импровизована носила, корис-
тећи уже и врећу за спавање, 
односно, гране, уже и врећу.
Након радионице, одражана је и 
Годишња скупштина Алпинисти-
чког одсека Нови Сад.

Седмо коло Војвођанске 
трекинг лиге у сезони 
2020. одржано је у недељу, 
25. октобра на Засавици. 
Такмичење је окупило 182 
учесника који су могли да 
изаберу једну од три понуђене 
стазе. На великој стази 
најбољи су били: Александар 
Вукмировић (ПК „Железничар”, 
Инђија), Саша Антић (АК 
„Металац”, Ваљево) и Бранко 
Грујић (ПСК „Балкан”, Београд); 
на средњој: Ђуро Борбељ 
(Еко курир, Нови Сад), Ненад 
Орловић (ПСД „Железничар”, 
Нови Сад) и Слађана Вукас 
(ПК „Железничар”, Инђија); а 
на малој стази: Александар 
Бојовић (Еко курир, Нови 
Сад), Бранко Јоцић (АК Бечеј) 
и Ана Миличевић (АК „Сава”, 
Београд).

Радионицу је водио инструктор алпинизма 
Обрад Кузељевић испред АОНС-а

алпинизам

Спасавање
палог партнера

ОдржанО 
седмО КОЛО 
ТреКИнГ ЛИГе

Дан планинара Србије, 12. септембра, 
обележен је маркирањем планинарских 
стаза у Ивањици, а међу учесницима биле 
су рођене сестре - Катја (5) и Дарија (4)  
са мамом Весном. Најмлађе планинарке 
су лаганим ходом, пуне неисцрпне дечије 
енергије и радости, прешле целу стазу 
до „Муцине воде”, у дужини од седам 
километара.
Само седам дана касније, срели смо их 
опет на врху Копаоника (Панчићев врх, 
2.017 м). Овог пута Катји, Дарији и мами 
Весни, придружио се и тата Никола. Браво 
за породицу Нешковић - будуће планинаре 
и чланове ПД „Голија”, Ивањица.
На Панчићевом врху договорили смо 
се о следећим планинарским акцијама и 
освајању нових врхова!
 Александар Марковић,
 председник ПД „Голија” Ивањица

Интернет портал www.outdoorgearlab.com објавио је да су 
њихови корисници изгласали да је Salomon Quest 4D 3 
GTX најбоља ципела за хајкинг која се појавила у 
2020. години. Поред високих оцена за конфор 
и стабилност, читаоци су били 
задовољни и материјалима, као и 
функционисањем непропусних слојева. 
Једина замерка долази на рачун масе од 
близу 1.500 грама. Ипак, по мишљењу 
читалаца, најбољи однос цене и 
квалитета има Keen Tar-
ghee II Mid, који кошта 140 
долара.

Први део специјалистичке 
обуке спасавања из стене 
одржан је на вежбалишту В1 у 
Кошутњаку.
Домен спасавања из стене 
подразумева пружање 
помоћи и спасавање пењача 
из алпинистичких смерова, 
спасавање из кањона, али 
и у свим срединама где је 
за приступ и евакуацију 
повређеног неопходно 
користити специфичну опрему 
и процедуре за вертикална 
спасавања.
Стена Малог Вукана у 
Горњачкој клисури била је 
полигон за други део обуке, 

Наше Најмлађе 
плаНиНарке

СпецијалиСтичка 
обука СпаСавања
из Стене

изабрана најбоља 
ципела у 2020. години

где се кроз симулацију 
реалне ситуације вежбао 
транспорт повредјене особе 
у вертикалним условима.
Због погоршања 
епидемиолошке ситуације, 
одлучено је да се завршна 
вежба, која је требала да се 
одржи на Борском Столу, 
помери за пролеће 2021. 
године.

$229.95
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ПРеПоРуке

Лазарев кањон
пд „орФеј” представља

Ф
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стаза креће од Лазареве пећине широким 
макадамским путем и после 100 м се улази у 
корито Злотске реке које је у ово доба године 

прекривено лишћем, а има га и на дрвећу, тако да је 
кањон необично леп у разнобојним јесењим нијансама. 
Планинарско друштво „ОРФЕЈ” организовало је 22. 
новембра пролазак кроз Лазарев кањон.

Иако је изнад кањона већ било снега, у самом 
кориту је знатно топлије због специфичне микроклиме. 
Неки од планинара су пешачили само у мајицама са 
кратким рукавима. Претпоставља се да има подземних 
речних токова и сакривених термалних вода које 
загревају корито реке и стене су биле суве, а то је 
знатно олакшало пролаз. Нема ни ветра, тако да је све 
ушушкано. Једино водити рачуна да су обично лишће и 
маховина влажни и да је ту потребан опрез да неко не 
проклиза.

Први део стазе је знатно лакши, ту могу да иду и 
мање искусни. На влашком се тај део кањона зове 
Ваља крш. Ваља је у преводу река, а означава и 
долину. После неког времена, али само у случају да 
има воде у кањону, наилази се на Балта Верђе или у 
преводу Зелена бара, представља нешто попут великог 
вира где се скупља вода.

Након отприлике 2,5 км стиже се до локације која се 
на влашком језику зове Субјаре, а на српском Чаброви. 
Чабар је отвор у стени, тако да сам израз говори о томе 
да ту постоји више отвора кроз стене. То је и један од 
најактрактивнијих делова у кањону, такође и захтевнији 
за пролазак.

После отприлике 4,5 км се стиже до Микуљског 
крака који иде десно у односу на кањон и њиме се 
може изаћи на висораван изнад. Тај крак није наиван, 
има ту стеновитих деоница. У једном делу стазе се 

налази такозвани оџак кроз стену, процеп који је јако 
интересантан, али се може и поред њега проћи лакшом 
стазом. На излазу из тог крака се налази локација Кула, 
вертикална стена карактеристичног облика. После се 
наилази на колски пут који води до Лазареве пећине и 
села Злот.

Наша група наставља даље. На петом километру 
са леве стране креће Ковејски крак. Он је лакши за 
успон у односу на Микуљски. Дужински неких 300 м 
је потребно савладити нешто стрмијег успона и после 
се излази на равнији терен. Након тог, условно јачег 
успона, са леве стране се могу видети литице кањона, 
као и пећина која је усечена у тим стенама. Пећина се 
на влашком зове Народа пешћира, а у преводу Луда 
пећина. Народа се акцентује другачије на влашком 
и акценат је на слову о. Та реч нема никакве везе за 
значењем речи народ на српском.

Одмах након пећине стаза иде сипаром око 200 
м и тај део се на влашком зове Врсатура ал Народа, 
у преводу „сипар код луде пећине”. Део стазе након 
сипара и све до излаза из Ковејског крака на висораван 
изнад, зове се на влашком Поломе.

Након изласка из кањона стиже се на ливаду. Лево 
се излази на имање породице Мустецић, односно 
на висораван Ковеј, а ако се настави право од те 
ливаде, колски пут води у село Злот. На висоравни 
је уређена пешачка стаза којом се излази на више 
лепих видиковаца са којих је фасцинантан поглед на 
кањон. Домаћинство Мустецић по договору може да 
организује ручак који се спрема на начин њихових 
предака. Нуде се јако укусни влашки специјалитети, при 
чему треба напоменути још једну важну информацију 
да је комплетна храна домаћег порекла, што је већ 
реткост да је све тако квалитетно и здраво.

 планина Малиник и врхови Мали Малиник 1.019 
мнв и Велики Малини 1.058 мнв.

  планина црни врх, са истоименим називом врха 
висине 1.043 м.

  лазаревна пећина Улаз се плаћа. Раније је могла 
да се посети и пећина Верњикица, али је пре више 
година украдено комплетно осветљење и сви каблови 
за напајање пећине, тако да она одавно не ради. 
Штета, јер је та пећина могуће и лепша од Лазареве.

 Ако се крене од Лазареве пећине бетонском 
уређеном стазом, одмах десно изнад кањона, наилази 
се на два видиковца, означени су као Видиковац 1 и 
Видиковац 2. Са њих је леп поглед на кањон.

 брестовачка бања је удаљена на око 14 км.
 борско језеро се исто може обићи, није далеко.
 боговинска пећина је исто релативно близу, 

налази се на територији општине Бољевац.

 Налази се на истоку Србије и најближе место је 
Злот. Припада масиву Јужног Кучаја.

 Надморска висина од 275 мнв до 1.158 мнв. Повр-
шина 1.755 хектара. Дужина 9 км, уједно најдубљи 
и најдужи кањон у источној Србији. Дубина иде на 
неким местима од 350 до 500 м.

 Од 2000. води се под називом Споменик природе 
„Лазарев кањон”. С преко 720 биљних врста и 
познат по ретком станишту кримског бора. Од 
животињског света има рисова, јазаваца, шакала, 
срна, јелена, дивокоза, видра, вукова... Значајно 
орнитолошко подручје у Европи.

 До сад забележено више од 222 пећине и јама. 
Најпознатије су Лазарева и Верњикица, онда 
Хајдучка, Мандина, Водена и тако редом. Лазарева 
је уједно и најдужа пећина у Србији, истражено је 
више од 10.000 м канала и још се не зна колико је 
дугачка. Око 900 м је уређено за посетиоце.

 У кањону на неколико места има природних 
камених мостова, односно природно су формирани 
пролази (отвори) кроз стене.

У близини кањона засад нема довољно капацитета где би организовано 
боравиле веће групе и нису довољно уређени. Планинарски дом у месту 
Бељевине (близу Злота) раније је имао капацитет од 40 места, али по 
информацијама, 24 је расположивих кревета, десет душека за спавање 
распоређених на поду, а осталих шест носе подлошке и спавају на поду. То 
је све што се нуди у близини Лазаревог кањона. У плану је да се у ресторану 
Злот, који је одмах поред Лазареве пећине направи смештајни капацитет за 30 
до 40 људи, али то још увек није реализовано.

Шта посетити? инФо

заниМљивости

сМеШтајкако стићи?

Лазарев кањон, 
налази се на десетак 
километара од Бора, 
код места Злот. Од 
Београда је удаљен 
око 220 км. До њега 
се стиже аутопутем 
Београд-Ниш, где се, 
код Параћина, искључу-
је на магистрални 
пут за Зајечар. Треба 
пратити саобраћајну 
сигнализацију Злот-
Злотска (Лазарева) 
пећина.

технички подаци о стази
дужина стазе: 15 км,
кумулативни успон: 800 м,
кумулативни спуст: 800 м,
тежина стазе: Тешка.

- Стаза се препоручује искуснијим планинарима који 
су у доброј психофизичкој кондицији и најбоље је 
да се иде организовано са водичима. 
- У већем делу кањона нема сигнала за мобилне 
уређаје, односно телефонске мреже су недоступне. 
Чак ни навигације не раде добро.
- Проверите стање у кањону пре него што идете, 
јер се понекад деси да надође огромна количина 
воде, рецимо 1996. је била велика поплава.
- Ма колико чудно звучало, иако се иде коритом 
реке, многи су залутали у кањону и почели да 
излазе погрешним путем па их је ухватила хоћ.
Опрема: Обавезно носити дубоке планинарске 
ципеле због неравног терена. Понети батеријске 
лампе, посебно ако се иде у периоду када је краћи 
дан, јер се тад враћате по мраку. Штапови нису 
препоручљиви за кањон, јер је боље да руке буду 
слободне. Гледајте да имате и додатну планинарску 
опрему, шлем, ужад, карабинере, чак и појасеве 
и разну другу опрему за пењање, посебно ако 
планирате да изађете из кањона кроз захтевније 
усеке и краке.

Видео запис планинарске акције 
Планинарског друштва „Орфеј” 
можете погледати на овој адреси:
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ПРеПоРуке

Јастребац
планинарски доМ „Жарко Жарић”

Дом спада у један од 
већих у Србији. Грађен 
је између 1950. и 1952. 
године, а проширен за 
још једно крило 1968, па 
сада има капацитет од 
преко 60 лежајева у 17 
соба различитих величина. 
Такође поседује велику 
ресторан-салу са преко 
60 места, бифе и потпуно 
опремљену кухињу (замр-
зивачи, фрижидери, 
шпорети, посуђе и др.). 
Погодан је за организацију 
семинара и дружења већих 
група. У дому постоји осам 
тоалета и четири туш-
купатила, од којих су нека 
реновирана у последње 
време. Домаћин дома, ПСК 
„Јастребац” из Крушевца, 
труди се да стално унапре-
ђује живот у дому, па су 
у току нове инвестиције 
у столарију и изолацију. 
Дом ради по позиву, 
али је у летњем периоду 
увек отворен. Зими, због 
трошкова парног грејања, 
дом прихвата само веће 
групе. Поред дома се 
налазе три ливаде погодне 
за постављање шатора, па 
су дом и планинарски клуб 
у време одржавања Дана 
планинара успевали да 
сместе преко 300 особа. 

сМеШтај

Позиција дома је погодна за неколико 
планинарских тура маркираним 
стазама од којих су најпопуларније 
оне до Беле стене (5 сати кружно), 
Мечијих стена (4 сата), Змајевца (6 
сати), Страцимира и Светле стене (7 
сати) и многе друге.
Најзаслужнији за одржавање стаза, 
њихово трасирање и описивање је 
Милорад Станковић Бели, легенда 
српског планинарства, до чијег 
планинарског склоништа – Белијеве 
колибе, можете стићи за сат и по 
хода од дома. Уколико имате среће, у 
колиби ћете затећи легендарног Чика 
Белог.
Терени Јастрепца су омиљени и 
брдским бициклистима, а нажалост у 
последње време и возачима квадова 
и крос мотора. 

Планинарски дом „Жарко Жарић” (у 
топографским картама „Лимарев дом”) 
налази се у срцу најшумовитије планине 
Балкана - на Великом Јастрепцу. Дом 
је смештен на 520 метара надморске 
висине и потковичасто га окружује 
гребен који почиње од Качаника и Голог 
брда, па се преко Шиљаче наставља 
ка Страцимиру и, надомак Змајевца, 
наставља ка Белој стени и Црном врху. 
Сви врхови су висине од 800 до 1.400 
мнв. У близини дома је крушевачко 
излетиште Равниште, које у последње 
време носи назив Jastrebac lake resort, 
са неколико мањих хотела, језером, 
авантура парком и другим садржајима. 

где ићи?

популатни трекови

како стићи?

контакти

До дома се стиже асфалтним путем 
из Крушевца (око 20 км), преко 
села Велика Ломница, а асфалт 
престаје надомак дома. Последњих 
300 м је солидан и широк макадам, 
па тако до дома стижу и велики 
аутобуси. Колима се без проблема 
долази до дома, а до излетишта 
се може и аутобуском линијом 
„Југопревоза” која викендом полази 
у 7.30. Ипак, ако се определите за 
ову варијанту проверите када иду 
аутобуси, јер има честих промена.

За све информације о смештају 
у дому треба се обратити 
управи Планинарског клуба 
„Јастребац”, тј.
председници Комисије за дом 
Љиљани Радовић
(телефон: 065/843-83-88) или 
управнику дома
Миломиру Трипковићу
(телефон: 064/920-41-54).

Те
кс

т:
 Б

ра
ни

м
ир

 Ш
о

ш
ки

ћ 
Ш

о
ле

, п
ла

ни
нс

ки
 в

о
д

ич
, К

ру
ш

ев
ац

ERA    European Ramblers’ Association 

cmyk 100black

rich black

white



Берим је стена на крајњем источном делу планине 
Мокра гора, у историјској области Ибарски 
Колашин, познатој по административном 
седишту Зубин Поток. Берим је у ствари група 

пирамидалних стена, које се међусобно повезују као 
тоблероне, стварајући дубоке кулоаре и јаруге често 
испуњене сипаром. Међу њима се издвајају четири 
целине, које представљају засебне секторе на траси којом 
пролази „Виа ферата Берим”.

Изградња „Виа фератe Берим” започела је 2015. године 
у оквиру „Оutdoor Inn” иницијативе за развој туризма у 
Ибарском Колашину, са циљем креирања атрактивног 
туристичког производа који би привукао пажњу 
заљубљеника у адреналинске садржаје који се налазе у 
природним окружењима. Иако је Берим стена висине 
510 м, од самог почетка имали смо идеју да направимо 
виа ферату од подножја до врха и на тај начин створимо 

целодневни туристички производ. Током 2018. године 
успели смо да завршимо трасу до врха Берима. Међутим, 
због инцидента који се десио крајем те године, схватили 
смо да је неопходно да изместимо део трасе, како би 
виа ферата била безбеднија за посетиоце, а такође смо 
желели да урадимо још низ пратећих садржаја који би 
унапредили доживљај на овој атракцији.

Година је у старту кренула прилично лоше, и то не 
само због епидемиолошке сезоне, већ и због крађе 
250 м сигурносне сајле на приступним и излазним 
деоницама „Виа ферате Берим“. Иако смо овај вандалски 
чин доживели прилично емотивно, брзо смо успели да 
санирамо штету и оспособимо виа ферату за безбедно 
пењање. Међутим, епидемиолошка ситуација је током 
читаве године била прилично компликована, те смо 
одлучили да уопште не отварамо сезону. Међутим, 
увек је лакше рећи него учинити. Током касног лета 

„Берим” је реч персијског порекла и означава глагол који у свом 
најправилнијем облику значи „идемо”. Није нам познато откуд овај персијски 
топоним у срцу Европе, али знамо да нас Берим увек дозива да га посетимо 
и уживамо у његовим лепотама

ПРеПоРуке

Током ове године снимили смо и неколико 
емисија и видео-спотова, међу којима је 
најзапаженија епизода серијала „Изазови 
авантуру” Радована Ковача и његове 
специјалне гошће, глумице Јелене Ђукић. 
Њихова авантура на „Виа ферати Берим“ 
тренутно има преко 100.000 
прегледа на Јутјуб каналу, што 
нас посебно радује јер на најбољи 
начин популаризује не само Берим 
већ и сам концепт виа ферате.

инФо
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епидемиолошка ситуација се мало поправила, па 
смо успели да реализујемо неколико пењања за наше 
најверније госте, али и за оне најупорније, који су толико 
инсистирали да дођу на Берим да нисмо могли наћи 
начина да их убедимо да не долазе. 

Ова година ће ипак остати упамћена по значајним 
радовима на изградњи адреналинско-туристичког 
комплекса „Виа ферата Берим”. Намерно је употребљена 
реч „комплекс”, јер нису сви радови везани искључиво 
за трасу виа ферате, већ и за низ пратећих садржаја, који 
унапређују квалитет понуде ове туристичке локације. 
Наиме, помоћу средстава које је обезбедила Општина 
Зубин Поток преко Канцеларије за Косово и Метохију, 
успели смо да изградимо два нова висећа моста на „Виа 
ферати Берим” и вертикалну деоницу којом се заобилази 
опаснији део на постојећој траси. Затим смо направили 
десет висећих клупа и четири лежаљке, летњиковац, 
љуљашку и обезбеђену излазну стазу. У међувремену 
смо набавили нову опрему за посетиоце виа ферате и сву 
неопходну опрему за спасавање. Али, кренимо редом...

Први висећи мост је дужине преко 80 м и налази се 
у самом срцу Берима. У питању је петосајлни мост са 
газиштима у облику стопала, брендираним натписом 
„БЕРИМ”. На мосту се налазе метална ојачања која спајају 
горњу и доњу зону, чиме се знатно добија на његовој 
стабилности. Конфигурација терена је таква да мост креће 
са дела стене која је око 50 м изнад јаруге, а завршава се на 
супротној страни, на око пет метара изнад земље. Имајући 
у виду да се мост налази изнад јаруге, у том делу нема јаког 
ветра, па је самим тим прелазак преко моста једноставнији 
него на другим мостовима. Са моста се пружа поглед на 

љуљашку која се налази нешто мало ниже у јарузи. Кад се 
пређе мост, долази се до летњиковца. 

Они који не желе прећи мост до Сањине клупе или 
летњиковца могу доћи старом трасом. До моста се може 
доћи и уз јаругу, обезбеђеном планинарском стазом коју 
смо такође направили ове јесени. Она ће служити и као 
излаз у случају опасности или у случају одустајања од даљег 
пењања због неповољних временских услова или страха. 

Након одмора на летњиковцу посетиоци имају 
могућност да наставе старом трасом уз кулоар или новом 
вертикалом северном страном Берима. Ове две трасе 
спајају се при изласку на гребен треће стене. Важно је 
напоменути да старом трасом није безбедно да се крећу 
групе веће од пет особа. 

Након изласка на трећу стену траса виа ферате 
наставља преко два постојећа моста изграђена 2018. 
године. Први мост је дужине 27, а други девет метара. За 
разлику од других мостова, ова два се не могу заобићи, 
морају се прећи како би се изашло до врха. Да би био 
стабилнији, први мост смо ове године додатно ојачали 
између горње и доње зоне моста. Овде су чести јаки 
удари ветра, што представља изазов приликом преласка 
првог моста. На другом мосту се хода по сајли, али он је 
стабилан без обзира на временске прилике. Пре мостова 
и након њих монтирали смо металне клупе, како би 
посетиоци могли безбедно да уживају у погледу. На 
почетку следеће сезоне, на овој локацији биће монтиране и 
две дрвене лежаљке.

Након преласка ових мостова, стаза се отвара до 
последњег, четвртог моста. У питању је четворосајлни мост 
дужине око 60 м изнад јаруге на јужној страни Берима, 

направљен под углом од око 65-70 степени. Иако је кретање 
по њему једноставно, јер подсећа на мердевине, овај мост 
представља посебан изазов због љуљања и бочног ветра. 
Газишта су направљена од металних поцинкованих цеви 
постављених у размаку од 30 цм, а доња и горња зона 
су повезане на свака три метра, чиме је мост добио на 
стабилности. Међутим, попречни држачи сајли захтевају 
рад са карабинерима, што није тако једноставно због 
љуљања моста. Они који не желе да се упусте у авантуру 
преласка овог моста имају могућност да старом гребенском 
трасом дођу до клупе испод последње вертикале, где ће 
сачекати остатак екипе која долази мостом.

Завршетак виа ферате иде трасом која је изграђена 
2018. године, последњом вертикалом од 20 метара, а затим 
гребеном до самог врха Берима. За прелазак целе стазе 
„Виа ферате Берим“ потребно је око пет-шест сати, а 
тежина је оцењена оценом Ц/Д.

Без имало скромности тврдимо да је „Виа ферата Берим” 
најбоља виа ферата на свету. Наравно да смо свесни да 
постоје виа ферате које су захтевније, атрактивније у 
неком свом делу, да се налазе у „лепшем” природном 
окружењу, да су инфраструктурно приступачније или 
да су занимљивије по неким другим партикуларним 
критеријумима. Наш аргумент је да „Виа ферата Берим 
” као једна од најдужих (4 км дуга стаза) нуди толики 
варијетет садржаја на једном месту са којим се не може 
похвалити ни једна друга виа ферата на свету, нарочито не 
оне које се налазе испод 2.000 м надморске висине. 

На „Виа ферати Берим” почећете авантуру с вертикалом 
од 80 м, након тога пењете кроз пећину – вертикални 
тунел од 30 м, затим се смењују вертикале и траверзе од 

којих застаје дах док не изађете на други врх. Са другог 
врха отпењавате до првог висећег моста, а кад њега 
пређете, уживате у летњиковцу, скривеном на пропланку 
између стена, или на дрвеној лежаљци, гледајући како се 
неки чудни људи љуљају и вриште до изнемоглости. Након 
тога пењете још једну вертикалу од 80 м, затим идете 
гребеном до трећег врха где вас чекају још два висећа 
моста. Ако сте помислили да је ту крај, чека вас још један 
мост, онај најстрашнији, где косом путањом освајате 
простор до подножја четврте стене. После кратког одмора 
на металној клупи, настављате последњом вертикалом и 
гребеном излазите на врх Берима. 

А Берим је такав врх да никога не оставља 
равнодушним. Са њега се види све, Копаоник и цела 
Рогозна, косовска долина од Митровице до Приштине, 
Хајла, Ахмица, али и Проклетије са Ђеравицом. Ако 
временски услови одлуче да вас посебно почасте, видећете 
и Љуботен. Можда је најважније оно што нећете видети 
већ што ћете спознати у себи – осећај победе над самим 
собом, над сопственим страховима и суровом природом. 
И то је оно што ће вам највише окупирати мисли и 
изазвати осмех на лицу док се полако спуштате шумским 
путем до полазне тачке. Тај осмех ће остати на лицу 
данима, недељама, некада и месецима, дозиваће вас назад 
на Берим, јер једном ко га посети, увек му се радо враћа.

„Берим” је реч персијског порекла која значи „идемо”. 
За „Оutdoor Inn” ова реч значи „чекамо вас”. Нова сезона 
почиње 1. маја 2021. године. Спремите се за авантуру! 
БЕРИМ!
 Драгиша Мијачић
 „Оutdoor Inn”

изазови авантуРу
Радован ковач и Јелена Ђукић

ПРеПоРуке
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канарата

Француски писац Жир Ренар говорио је да 
не постоји рај на Земљи, али постоје таква 
места, а наше је да их пронађемо. Ја сам 
убеђен да сам једно такво место пронашао, 

и то у околини. Када кажем околина, мислим на нешто 
што се из Србије може посетити у летњем периоду, чак 
и на један дан, а оставља такав утисак да то памтите 
читав живот. Управо је то случај са глечерским језерима 
у југоисточном делу планине Риле, званим Рибна језера 
(буг. Рибни езера). Окружена су бројним врховима 
ове планинске лепотице. Препорука је што више дана 
остати овде и уживати у ванредном погледу.

ПСК „Мосор” Ниш организовао je два пута 
планинарење гребеном у облику потковице изнад 
једног од највећих језера од укупно 36, колико их има у 
овом делу Бугарске. Главни циљ био је врх Канарата, на 
висини 2.699 метара. Него, да кренемо испочетка...

Почетак планинарења је код такозване Кирилове 
пољане, близу познатих Рилских манастира. До 
планинарског дома Рибни езера води најпре широк 
пут, погодан за теренска возила, у дужини од осам 
километара и још четири километра класичном 
планинарском стазом. Та стаза је такође на планинаре 
оставила моћан утисак, јер пролази најпре кроз густу 
четинарску шуму, а онда кроз долину, одакле се пружа 
невероватан поглед на непрегледна пространства 

 ПланинаРи ПСк „МоСоР” из ниша у бугаРСкоЈ

Планинарски дом има једну главну смештајну 
једницу са рестораном и пар бунгалова. Отворен 
је скоро целе године, осим месец-два зими када 
временски услови то не дозвољавају. Дом је пре 
десетак година страдао у снежној лавини, али од 
пре пар година поново је у функцији. 

инФо

врхова. Атрактивнији је Павлев врх, осигуран сајлом, 
а издалека подсећа на пирамиду. Мало даље је врх 
Черна Пољана, а кружном стазом у повратку можете 
се попети и на Маљак Мермер и уживати у погледу на 
Канарско језеро. Има доста видиковаца. Уживали смо у 
погледу на Рибна језера и дом из свих могућих углова. 
Ова кондиционо средња, кружна стаза у дужини од 
осам километара и са висинском разликом око 700 
метара није чак ни превише технички захтевна, осим 
што треба мало више пажње при успону на Павлев 
врх, који може и да се заобиђе. Треба имати у виду да 
је - после обиласка врхова кружном стазом и паузе 
у планинарском дому, уколико је акција планирана 
за два дана ‒с повратак до Кирилове пољане дуг 

12 километара, што укупно чини око двадесетак 
километара планинарења.

Планинарење око Рибних језера представља веома 
садржајну планинарску причу. Препорука је да се макар 
једном годишње макне ван Рилских језера, који су сада 
већ туристички превише популарна дестинација. Овде 
сте у правој правцатој дивљини, без сигнала, и нема 
превише планинара, а врхова колико вам душа жели. 
Изнова може да се креира нови план, походе други 
врхови и обилазе још нека језера. 
 Текст: Марко Милошевић (лиценц. водич ПСС)
 Организатор акције: ПСК „Мосор”,
 број учесника 20
 Септембар 2020.

борових шума, врхове и водопаде. Имао сам осећај 
да се налазим у Канади, зато што се овај поглед о 
коме причам пружа више од десет километара. Иза 
нас Маљовица и још неки познати врхови Риле, које 
смо претходно походили. После више од 800 метара 
висинске разлике и 12 километара пешачења долази се 
до скромног планинарског дома. Камени дом се налази 
између два глечерска језера и препорука је да се језера 
обиђу касно поподне првог дана планинарења.

Незаборавно јутро и излазак сунца у центру 
потковице од врхова махом преко 2.500 метара 
надморске висине пружа незабораван осећај. Крећемо 
маркираном и јасно уочљивом стазом, серпентинама 
до гребена који води северно до врха Јосифица, а 
југозападно најпре до Канарате, па потом и до других 
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преЊ
 ПланинаРСко дРуштво „ФРушка гоРа” из новог Сада 

оРганизовало Је Поход на ову Планину

Већ неколико година налећем на текстове о Прењу. 
У њима се Прењ увек описује као величанствена 
и чудесно лепа планина, али истовремено и 
сурова. Добила је и надимак ‒ Хималаји, неко каже 

босански, неко херцеговачки Хималаји. Били ови или они, 
урезали су ми се у меморију сви прочитани текстови о тој 
планини. По устаљеном обичају, прочитам их и сачувам, 
сваки пут понављајући себи да ћу једном отићи тамо. 
Постали су моја велика жеља! 

У мору неостварених акција ове године, због већ познате 
ситуације са вирусом корона, одједном се указала прилика да 
свој сан преточим у јаву.

Организатор ове акције било је моје матично 
Планинарско друштво „Фрушка гора” из Новог Сада, а ја сам 
имала част да будем водич те акције, која је спроведена у дело 
трећег викенда у октобру. Ево како је све то почело...

Пратећи друштвене мреже, у једном моменту сам на 
„зиду” пријатеља из Сарајева прочитала да планирају успон 
на Прењ, тачније Зелену главу, чија је надморска висина 
2.155 метара. Помислила сам – да, то је акција коју треба 
реализовати! 

Одмах сам контактирала пријатеља и у две-три реченице 
све је било решено. Штавише, одмах смо започели планирање 
заједничке акције. Алмир је, као и увек, био срдачан и отворен 
за сарадњу. Њега и његову супругу Селиму упознала сам 
2018. године, када су дошли са групом планинара на Фрушку 
гору. Били смо им домаћини три дана, и за то време добро 
сам упознала ове људе са прегршт врлина. Одмах су ми се 
свидели – насмејани и спремни за шалу, али и веома топли и 
непосредни. С многима од њих сам остала у контакту, што ми 
је посебно драго. И дан-данас памтим једну мудру реченицу 
коју је Селима изговорила на тему различитости: „Најлепша 
башта је она у којој расте пуно различитог цвећа...” Унапред 
сам се радовала нашем поновном сусрету.

Кренули смо у петак поподне из Новог Сада пут Сарајева, 
где је било планирано да преноћимо. Сећам се да нисмо 
хтели да стајемо успут да једемо – сви смо чекали сарајевске 
ћевапе. Уз мали застој на граници, у Сарајево стижемо у 
вечерњим часовима и смештамо се у хотел који је скоро у 

самом центру града. Ту нас је дочекао Алмир пожеливши 
нам добродошлицу. О томе колико је сјајан човек говори и то 
што је са другог краја града дошао само да би нас дочекао! Тај 
његов гест је одушевио целу групу. 

Из хотела нам је све било надохват руке. Пожурили 
смо преко Миљацке у центар ‒ и правац ћевапи! Јесте да 
у Новом Саду има пар места на којима можете појести 
укусне ћевапе, али ниједни нису као они у чувеној 
„Петици” код Ферхатовића. Након вечере кренули смо у 
шетњу Башчаршијом, која је, нажалост, била скоро пуста. 
Већ тада је у Сарајеву било обавезно ношење маски на 
отвореном. На то нас је упозорила и рецепционерка у 
хотелу. Ипак, Сарајево је и поред тога имало посебну чар и 
способност да вас у потпуности освоји својим културним и 
историјским знаменитостима, али и људима који су изузетно 
гостољубиви.

У суботу ујутро крећемо до Градске вијећнице да се нађемо 
са Алмиром и Селимом, као и са њиховом екипом са којом 
идемо на успон. Крећемо пут Коњица, из кога води пут до дома. 
Пут је у лошем стању, насут камењем, са рупама које треба 
избегавати и оштећеним деловима где је бујица од претходних 
киша учинила своје. Полако смо се гегали тим путем више од 
сат времена, док сви сретни не угледасмо дом. Планинарски 
дом „Сенад Мухибић – Дундо” налази се на надморској висини 
од 1.406 метара и у власништву је Планинарског друштва 
„Борашница” из Коњица. Ту нас дочекује Сањин и Дарио – 
наши домаћини и чланови овог друштва. 

Настављамо превозом даље, такође лошим путем, са пуно 
опреза, до Тисовице – места одакле почиње наш успон. Сам 
поглед на планину учинио је да заборавимо и на умор и на 
лош пут. Одједном, само је он пред нама – Прењ, у свој својој 
величанствености. Сви ваде телефоне и сликају, жељни да 
направе што лепшу слику, достојну те лепоте, несвесни да 
ће она најлепша и најсавршенија остати урезана у њиховом 
сећању.

Убрзо по поласку на успон почиње да пада слаба киша. 
Мало-помало дижемо главе извирујући испод капуљача, 
гледамо у небо и молимо га да још мало сачека, нека сачека да 
се спустимо с врха, а онда нека пада до миле воље. 

акциЈе
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У првом делу успона пролазимо узаном стазицом кроз 
четинарску шуму, која још јаче мирише од капљица кише 
што добују по иглицама и лишћу. При изласку из шуме 
киша полако стаје. Ходамо стазом и смејемо се, причамо, 
добацујемо једни другима, уживамо у видицима који се 
пружају пред нама, сликамо се, а онда долазимо до места 
са ког се види врх Зелена глава. Ту срећемо планинаре 
који се спуштају са врха. Једног од њих сам упознала 
прошле године на Бјелашници. Размењујемо пар речи 
са њима и настављамо успон. Сада већ морамо додатно 
да се концентришемо да се не бисмо оклизнули, јер је 
од кише камење постало клизаво, а притом дува и јак 
ветар. Тај први, озбиљнији део стазе успешно прелазимо 
и долазимо до равног дела, где толико дува ветар да је 
потребан додатни слој гардеробе. Правимо мали одмор и 
крећемо даље. Чека нас сајла, којом је осигурана стаза на тој 
деоници, јер је ту прилично експонирана. Мало споријим 
темпом, уз велики опрез, полако долазимо до врха. Ту, на 
врху, може се видети и осетити само једно – срећа! Алмир 
стоји и гледа ме. Пита: „Шта кажеш? Јесам ли ти рекао да 
нећеш знати где пре да погледаш од лепоте?” Био је у праву. 
Сви се окрећу, сликају, и свакоме се отима уздах из груди 
при погледу на ту лепоту. У једном моменту прилази ми 
Драгана и каже: „Хвала ти што си нас довела овамо!” Тиме 
је моја срећа постала још већа. То је смисао посла водича 
- задовољни и срећни учесници. “Хвала вама!”, збуњено 
одговарам, јер ме је буквално оставила без текста. Сви су се 
успешно попели. Свих тридесеторо људи. Заједничке слике 
и видео-снимке са заставама на врху правимо на брзину, јер 
опет почиње слаба киша. Пакујемо се и спуштамо до места 

где смо оставили ранчеве. Настављамо даље ка Тисовици 
и месту где нас чекају возила. Спуштамо се у дом где је 
топло и мирише вечера, коју су наши домаћини спремили. 
Алмир и остатак његове екипе одлази. Њих чека још пут до 
Сарајева. Поздрављамо се уз жељу да се опет видимо. Сјајни 
људи! 

Ми остајемо да причамо и уживамо у топлоти и 
љубазности домаћина. Ту су Сањин, Дарио, Амел, Суба и 
Фарис – људи који су нас угостили, помогли нам и били 
нам на располагању све време нашег боравка у дому. Ту је 
и Сањинова куца – Корона. Име је добила по вирусу који је 
обележио ову годину, али она је, наравно, много умиљатија. 
Провлачи се између наших ногу, мази се и полако увлачи 
под кожу. У једном моменту Сањин показује слику на зиду. 
На слици је његов стриц, по којем дом носи име. Човек који 
је и пре, али и после рата, прешао цео Прењ и маркирао 
већину стаза. 

„Био је велики човек”, говори Сањин, а другови 
потврђују у глас. Кажу, живео је за планинарство и радио на 
његовом унапређивању. Гледам слику и мислим колико тога 
је тај човек урадио када је оставио неизбрисив траг. 

Корона је после силног трчкарања коначно легла и 
заспала, а Сањин узима гитару и даје је Фарису… Почиње 
песма. Певамо помало и тихо да не пробудимо део екипе 
који је отишао на спавање. А онда Фарис почиње да свира 
песму Амире Медуњанин и полако му се сви придружујемо 
у глас: „… пјеват ћемо што нам срце зна, пјесме са свих 
страна планина...” Какав дан, каква акција, какви људи – за 
пожелети!
 Ивона Тот

НЕК ПЛАНИНЕ ОДЈЕКУЈУ
Кратак водич кроз лепоте 
(природне и оне унутрашње)
Живота Лазаревић
1.210,00 РСД
1.029,00 РСД

Књига о животу, путовањима, планинарству и лепотама у нама и око нас; писана 
пером и искуствима Животе Лазаревића, планинара и водича; са више од стотину 
фотографија прелепих предела.
Прве лекције планинара:
- у планини су сви једнаки;
- не персирај у планини;
- дискретно помози старијем;
- не јури да будеш први;
- осврни се преко рамена на оне који су иза тебе у колони;
- не гази по планинама већ ходај, не остављај ништа сем отисака стопала;
- не понеси ништа из природе сем својих утисака;
- оно што је испред нас, оно што је иза нас, није ништа у поређењу са оним 
што је у нама;
- кад престанеш да луташ и путујеш, схватиш да си стигао.
„Ако хоћеш живот, укради га. Свет вам ништа неће поклонити.“
Живота Лазаревић

ПЛАНИНЕ
И ВРХОВИ БАЛКАНА
Томица Делибашић
саиздаваштво са Планинарским савезом Србије

5.500,00 РСД
4.675,00 РСД

Први свеобухватан опис 101 планине на простору Балкана. Поред описа 48 
планина Србије, ту су и остале планине Динарида и других масива Балкана у 
Црној Гори, БиХ, Хрватској, Словенији, Македонији, Албанији, Бугарској и Грчкој.
Дати су сви значајни природно-географски и културно-историјски подаци на 
основну обимне литературе (234 рада), затим описи стаза и успона на сваку 
планину из искуства аутора, са избором одличних фотографија које је аутор 
снимао приликом успона.
Аутор је познати планинар и лиценцирани водич, доктор правних наука (аутор 
више књига из области права, од којих је две објавио Службени гласник). Из 
области планинарства објавио је до сада две монографије и велики број чланака.
Књига пропагира идеју активног боравка у природи и идеју планинарења, а 
значајна је и са туристичког аспекта!

Истакнуте цене важе за продајна места Службеног гласника ● www.slglasnik.com
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Ђалица
 ПетнаеСтак ПланинаРа, у оРганизациЈи ПСк „МоСоР”, 

кРенуло Је у незабоРавну авантуРу

Приликом наше посете планинама Албаније, 
треће по реду, и успону на планину Кроју 
(планину Скендербег) код истоименог 
градића близу Јадрана, нисам могао а да 

не уочим једну камену громаду која се уздизала изнад 
градића Кукеш, код самог граничног прелаза Морина, 
а између познатих масива Проклетија и Шар-планине. 
Нисам био лењ и одмах сам се латио телефона, видео да 
се стварно ради о засебној планини Ђалици, са врхом 
на 2.489 м и да је, иако је у први мах изгледало немогуће, 
приступ добар са друге стране, која се не види са ауто-
пута ка Тирани. 

Ђалица је део Националног парка „Коритник‒Кораб” 
и чини његов северозападни крај. Није прошло ни две 
недеље после успона на Кроју, петнаестак планинара 
у организацији ПСК „Мосор” кренуло је у, како ће 
се касније испоставити, незаборавну авантуру која 
се памти читав живот. У те две недеље успели смо 
да анимирамо већи број планинара из Албаније да 
крену с нама. Неки од њих су били наши познаници 
с ранијих планинарења, али било је ту и нових фаца. 

Овом планинарењу се посебно радовао момак Бујар 
Исламај, чији корени потичу из каменог села Брекије, 
на обронцима Ђалице, који тренутно живи и ради у 
Тирани. Поред њега и његовог друштва, чланови клуба 
„Алпинисм Цлуб Албаниа” из Корче, предвођени 
Елидоном Дилијем, са још неколико планинара, дошли 
су из нешто удаљенијих градова Елбасана и Корче. 
Нашли смо се у центру Кукеша и кренули у нашу 
једнодневну авантуру.

За почетак стазе одабрали смо поменуто село Брекије, 
али пошто смо имали потешкоћа да нас комби-возила 
извуку неасфалтираним и стрмим путем, променили 
смо план и за почетак изабрали село Топојан испод 1.000 
м надморске висине. Били смо свесни две чињенице: 
да нас чека дужи пут и већа висинска разлика, али и да 
је најављен веома јак ветар, који је долазио из правца 
Јадранског мора и већ правио лом у Црној Гори и 
Скадру. Морали смо да будемо компактнији и бржи. 
Осим што је дувао веома јак, оркански ветар, дан је у 
сваком другом погледу био идеалан, било је сунчано и 
топло, али ипак смо морали да газимо стазу брже и пре 
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поднева освојимо врх. Успут смо са више видиковаца 
уживали у погледу на Коритник, као и на обронке Шар-
планине. Најтежи део не толико технички тешке стазе 
био је завршни успон пре изласка на гребен дугачак 
пар километара, где нас је дочекао ветар брзине и до 80 
км/х. То није био случај на врху, где смо се задржали 
петнаестак минута. Са врха се пружа одличан поглед 
на Кукеш, Црни и Бели Дрим, као и на језеро које 
формирају ове познате реке. Веома пријатни Албанци 
су нам пуно помогли око целе организације и на стази. 
Били су поносни што се страни планинари занимају и 
за овај део Албаније, који је у сенци неких других много 
популарнијих планина и врхова, попут Кораба или 
Маја Језерцес на Проклетијама. Када бих упоређивао 
ову планину с другим планинама, рекао бих да можда 

највише сличности у амбијенту који нас је тамо дочекао 
има са суседном Шар-планином. 

Ветар се у поподневним сатима смирио, те смо имали 
времена да стварно уживамо у прелепим пределима, 
пропланцима, брдима, катунима и шумама, крећући 
се истом стазом ка селу Брекије, где смо направили 
већу паузу, сумирали утиске и договарали нека следећа 
планинарења. 

О још увек неистраженом „ћошку” Балкана и 
Албаније могу рећи све најбоље. Трудиће се ПСК 
„Мосор” да и у наредном периоду организује неке 
занимљиве, садржајне планинарске туре у овој 
високогорској лепотици. 
 Текст/организатор:
 Марко Милошевић (лиц. водич ПСС)Ф
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кањон цврцке
 Чланови Пд „кРуг” из беогРада откРиваЈу

кањон неСвакидашње леПоте

Промоција сваке нове, скривене, дестинација по 
босанским планинама, са усхићењем се дочекује. 
Један од таквих новооткривених бисера је 
кањон Цврцке у близини Кнежева. Први пут смо 

дознали за Цврцку од нашег другара Брке из Бања Луке, на 
једној од планинарских акција по западној Србији. Машту 
нам је заголицао, помало мистичном и бајковитом причом о 
предивној, чистој реци са пуно водопада, каскада, слапова, 
вирова, извора, воденица, пећина и нетакнутој природи. 
Шумска стаза води поред саме реке што се у планинарским 
круговима посебно вреднује. Умирујући шапат река и потока 
који настаје у игри са каменчићима, стенама, каскадама и 
вировима, најлепша је музика за планинарске уши. 

Ови подаци били су довољни да се крене у гуглање 
кањона Цврцке. Слике и репортаже, ретких посетилаца 
овог локалитета, потвдиле су да чаробно место, у близини 
Кнежева, заиста постоји. Брзо долазимо до информације 
да о овом локалитету брине, и најчешће га посећује, 
Планинарско друштво „Виленска врела” из Кнежева. 
Довољна је била само кратка комуникација, преко 
Фацебоок-а, са Драганом Ђурашиновићем, једног од лидера 
друштва, да утаначимо већину детаља око наше посете 
кањону Цврцке.

Кнежево се налази на 50-так километара јужно од Бања 
Луке, на путу према Травнику. Од Београда је удаљено око 
350 км. Будући да се путује „не тако брзим” путевима, да су 
неопходне успутне паузе и да треба прећи и границу, пут до 
Кнежева може да потраје седам-осам сати. Због тога треба 
брижљиво испланирати акцију, како би се овако дуг пут што 
боље искористио. У истом дану се може испланирати нека 
лакша и краћа планинарска стаза. За пешачење кањоном 
Цврцке треба резервисати цео дан. Кањон се може и брже 
проћи, али овај бисер Кнежева заиста заслужује целодневну 

посету: превише је на стази водопада, слапова и вирова које 
треба фото апаратом отети од времена и са којима треба 
прозборити коју реч, чути шта имају да кажу, а за такву 
причу треба и времена и стрпљења.

Наш домаћин био је Александар Баришић, који нас 
води кањоном Иломске реке. Лепа и лагана тура у којој 
смо видели два предивна водопада, Мали и Велики Бук. 
Кањон Иломске реке и његова деструкција изградњом 
мини хидроелектране је посебна прича. Без обзира на ово 
страшило на самом ушћу Иломске реке у Угар, још увек има 
предивних локација дуж кањона. Обилазак кањона Иломске 
реке је један од примера како се може искомбиновати 
пешачка тура након дугог путовања од Београда до 
Кнежева. Постоји и опција да се, уместо Иломском реком, 
прође кањоном реке Угар, који такође обилује нестварним 
лепотама. Све су то варијанте за разматрање додатних, 
краћих пешачких тура током обиласка кањона Цврцке. 
Још једна од идеја, у том смислу, је и пењање на Влашић 
која се може искомбиновати са повратком за Београд. Ако 
се планира боравак у Кнежеву дужи од два дана, онда је 
у једном дану могуће направити излет до Јањских отока, 
извора Пливе, Млинчића код Јајца и обићи музеја АВНОЈ-а 
у самом Јајцу. Пливски водопад (место где се Плива улива 
у Врбас) у центру Јајца се наплаћује. Цена улазнице је 
недефинисана: „море вако, а море и нако”.

Најзад дочекасмо и ту суботу предвиђену за обилазак 
кањона. Претходног дана је падала ситна киша, па смо били 
пресрећни што нас је дочекао леп, сунчан дан. Наш водич 
на стази кањоном реке Цврцке је Драган Ђурашиновић 
Драганче, који је дошао из Бања Луке заједно Слободаном 
Гранулом Брком. Цела дружина се састала у центру Кнежева 
где смо доручковали, направили кратак договор и кренули 
према засеоку Живинце - нашој полазној тачки.

Већ код првих кућа налази се добар извор воде, а потом 
стаза наставља шумом повише Цврцке. Након километар 
пешачења, спуштамо се до саме реке. Спуст је експониран 
и помало „уклизан” због јучерашње кише. За сваки случај 
Драганче развлачи уже, како бисмо се што безбедније 
спустили до реке. Било је мало напорно, али се овај труд 
исплатио, јер смо се спустили подно прелепог водопада 
Скакавац. Буку водопада скоро да је надјачало шкљоцање 
фото-апарата. Тешко је било одвојити планинаре од ове 
лепоте. Само уз обећање да ће таквих призора бити још, 
вратили смо се на главну стазу. Пењање уз стрмину је некако 
лакше од спуштања, тако да се врло брзо вратисмо на главну 
стазу. За све оне који имају проблем код спуштање низ стрме 
падине, водопад Скакавац се може посматрати и са горње, 
главне стазе.

После обиласка водопада Скакавац, настављамо шумском 
стазом до воденице где се налази омиљено излетиште 
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мештана околних села. Овде је Цврцка зауздана браном, 
тако да је формирано лепо језерце за купање. Баш у време 
наше посете били су радови на овој брани, јер је била 
оштећена скорашњим бујицама. Језерце, зелене травнате 
површине, хук Цврцке и извор хладне воде су све што је 
потребно за омиљено излетиште.

Шумском стазом, под једну руку и Цврцком под другу, 
долазимо до Бекића зеленца. Предиван слап, или водени 
тобоган, који својом лепотом и причом мами да се бућнемо 
и на тренутак расхладимо. Неком другом приликом сигурно 
ћемо попустити чарима Бекића зеленца, а за сада само 
слажемо утиске у сликовницу звану Цврцка.

Пре кратког изласка из кањона, правимо паузу за 
ужину у близини још једне воденице. И ова воденица је 
у функцији, као и она претходна. Излазак из кањона је 
кратак и неопходан је због једног дела стазе уз Цврцку који 
је непроходан, али ће и то бити очишћено у скорије време, 
каже Драганче. Ово је добра прилика да се види кањон и 
његове стене мало из даљине.

Врло брзо се наставља наше дружење са Цврцком. Час 
смо до самих њених обала, час се попнемо на стазицу изнад, 
мало успон, мало спуст и ето нас код бисера над бисерима 
реке Цврцке. Опаки вир - опако леп вир. Све је ту на једном 
месту: плочасте стене, нестварна смарагдна боја воде, 

Кнежево нема велику понуду за преноћиште и 
тешко је организовати смештај за групе веће од 
двадесет планинара. Углавном се ради о вилама 
које имају до десетак кревета. Вероватно ће се 
у наредном периоду ситуација побољшати, јер 
постоји велика промоција овог краја, као и жеља 
да кањон Цврцке добије статус „заштићеног 
подручја”. За веће групе постоји и могућност 
спавања у Бања Луци, али то подразумева мало 
више возикања аутобусом. Километража се може 
мало смањити организовањем додатних тура у 
близини Бања Луке (обилазак Бања Луке, Козара 
или кањон Врбаса).

савет

бекића зеленац

Мали бук
Стаза поред
цврцике
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мир и спокој којим доминира хук, или јаук Цврцке коју су 
притисле две стене па јој направиле струк, као у какве даме. 
Место као из бајке. Као да је неком чаролијом оживљена 
слика великана ренесансног сликарства.

Невољно се растајемо од овог зачараног места и 
настављамо према водопаду Вилинска врела. Још једно 
предивно место у кањону. Како смо све време ходали 
нестварним и бајковитим стазама поред Цврцке, просто је 
чудо да и саме виле нисмо срели код овог водопада. Остали 
су само трагови њиховог присуства у виду расплетене 
косе која се преточила у водене слапове. Изнад главне 
окапине налази се интересантна пећина и извор Вилинског 
водопада. Нисмо пропустили да обиђемо ни ово место. Пут 
до извора води преко висећег моста, а сама стаза је мало 
експониранија. На пар места је постављена и сајла. Плато 
испред пећине и извора је идеалан за одмор и аскетску 
осаму, за бег од цивилизације и овоземаљских проблема.

Од водопада Вилинска врела креће повратак у засеок 
Живинце. Та последња три километра треба савладати уз 
успон од око 300 метара. На том путу налазе се још две 
пећине: Мишарица и Керезова. Посетили смо и ове две 

пећине, јер нисмо желели ништа да пропустимо овог пута. 
Полако се попесмо до засеока Живинце уз лепе видике 
на околна насеља и планине. После 15-так пређених 
километара, завршила се наша прелепа шетња кањоном 
Цврцке. 

Ово је била наша прва посета Кнежеву и његовој 
лепотици Цврцки, али сигурно није последња. Предели око 
Кнежева су интересантне планинарске дестинације које 
обилују природним лепотама, атрактивним планинарским 
стазама и подручјима нетакнуте природе. Сигурно је да ова 
област заслужује статус „заштићеног подручја”. То ће се 
засигурно и остварити. Чак је и познати глумац Леонардо 
Дикаприо чуо за Цврцку па је ставио слику Опаког вира 
на Инстаграму у циљу апела да се забране изградње мини 
хидроелектрана и заштите природних лепота Босне и 
Херцеговине. Кнежево се налази на пола пута између 
Бања Луке и Травника и представља оптимално место за 
реализацију многих планинарских акција, било да се оне 
изводе у самом Кнежеву или околини Бања Луке или у 
близини Травника.
 Јасмина и Милан Војновић

опаки вир цврцка

Мишарица
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Шар-планина
 Чланови ПланинаРСког клуба „коПаоник - леПоСавић” 

оРганизовали Поход на шаРу

Преко модрих језера и хладних планинских 
потока, иза небројано брда и планина, 
на самој граници са Македонијом - 
разбашкарила се Шар-планина. Дивља и 

сурова, а опет заносна и привлачна. Шар-планина је 
са историјом „на ти”, па су је у разним епохама звали 
и Царска планина, Сакрдус, Монте Аргентаро... Час је 
била раскршће караванских путева, час осматрачница 
и светионик, а од увек, па и дан данас немилосрдна 
природна граница.

То уопште не смета широкој лепези флоре и фауне 
која Шару доживљава као свој дом. Око 1.800 биљних 
врста краси њена „леђа”, од којих су многе заштићене 
као борови молике и мунике, али свакако се посебно 
истиче Наталијина рамонда. Овај нежно љубичасти 
цвет, који се најчешће може пронаћи на северним 
падинама Љуботена, поред лепоте карактерише 
и способност да преживи невероватно стресне и 
екстремно тешке услове живота, као и да из потпуно 
осушеног стања поново оживи. Нестварно добра 
метафора судбине српског народа у Првом светском рату 
је више него очигледна. 

Ништа мање није спектакуларна ни фауна. Овим 
просторима вековима крстаре суп, орао, медвед, вук, 
видра, дивокоза, али и рис и змија отровница шарган, 
који се могу пронаћи ретко где још у Србији. Због 
свега наведеног Шар планина је заслужено проглашена 
националним парком и то најмлађим у Србији. Када 
се томе дода јединствена културна баштина у виду 
средњевековних утврђења, остатака насеобина, мостова 
и четрдесетак цркава и манастира који су под заштитом 
УНЕСЦО, јасно је да се ради о локалитету који има 
изузетну вредност. Као осведочени љубитељ на ову 
листу додајем и надалеко чувени шарски сир.

Ношен жељом да упознам Шар-планину и ставом 
да ништа није далеко ако се крене на време, сачекао 
сам прву прилику и оберучке је прихватио. Акцију су 
беспрекорно организовали Милутин Илић и Славица 
Илић из Планинарског клуба „Копаоник - Лепосавић”, 
који је обезбедио још неколико прекаљених познаваоца 
Шаре како би све протекло у најбољем реду. 

После вишечасовне вожње, у пола ноћи стижемо до 
мотела Бућан и Брезовице, најпознатијег туристичког 
места и скијалишта са те стране Шар-планине. Пар 
сати одмора који су били испред нас сви смо оберучке 
прихватили, јер смо знали да нас чека озбиљно напоран 
викенд. Шара има преко 30 врхова виших од 2.500 метара 
испод којих се налазе планински превоји и бочни гребени 
раздвојени попут пруга хладним потоцима. Готово сви 
врхови су приступачни током целе године и не захтевају 

акциЈе

велике техничке, то јест пењачке вештине, али будите 
спремни да ће тражити максималну кондициону жртву 
потребну за савладавање велике висинске разлике и 
достизање прилично удаљених тачака. 

Ћуд Шаре нико не може да предвиди, те овде знају 
да се промене сва четири годишња доба у једном дану. 
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Остаје само да се надате да ће вам дозволити да се 
попнете на њена шиљата леђа без већих компликација. 
Срећом, тог дана није „устала на леву ногу” и дочекало 
нас је насмејано октобарско сунце које је звало да му 
се придружимо горе високо на гребену. Осокољени 
топлим позивом, нас 118 је похитало да што пре 
изађемо на гребен. Успут наилазимо на промрзле 
боровнице за који је заслужан овогодишњи снег који 
нас опомиње да је овде и даље све могуће и враћа нас у 
обазрив режим. 

Излазим на гребен и поглед на околне врхове који се 
купају у јутарњим зрацима сунца ми пуни душу. Шара 
је пространа и бескрајна у својим дивотама и тишини 
коју наруши тек понеки хук ветра и кликтај грабљивице 
високо на небу. Као на длану се види македонска 

акциЈе

долина опкољена маглом и облацима. Упијам тренутак, 
посматрам, меморишем слике. Окрећем се око себе, 
тражим и ослушкујем поруке природе. Могао бих ја 
тако сатима, али водичи су показали пут врха и морали 
смо даље. 

Прелазак преко кичме планине никада није лак, 
али преко назубљеног гребена Шаре је заиста захтеван 
подухват. Разређени планински ваздух, близина 
сунцу и оркански удари ветра узимали су свој данак, а 
константни успони и силасци су нас исцедили скроз. 
Иначе, не волим када губим висину док се пењем, као 
да бацам тешко стечене метре и знам да их морам 
опет надокнадити. Али, другачије и не може уколико 
планирате да у једном дану заседнете на неколико 
врхова преко 2.500 метара. Ређали су се као на траци 

Црни камен 2.536 мнв, Језерски врх 2.604 мнв, Језерска 
чука 2.586 и за нас најближи врх Сунцу тога дана, Бистра 
2.640 мнв. Таман кад бих помислио да смо достигли 
неку значајну коту уследио би стрмоглав спуст и још 
жешћи успон. Сваки пут када бих стигао до врха, као у 
некој видео игрици, енергија би се помало обнављала 
погледом који задиханост умири, перспективом коју 
само птице и упорни имају привилегију да доживе. 

Шар-планина нису само чуке и врхови начичкани 
стенама. Поседује она и своју нежнију, уметничку 
страну коју приказује у виду 40-так глечерских језера. 
Ове лепоте, у народу познате као горске или шарске 
очи, настале су ерозијама које су леднике претвориле у 
фотогенична језера. Та језера нису поред паркинга, већ 
услед њихове неприступачности треба добро потегнути 
уколико желите да уживате у беспрекорном миру и 
рефлексији облака по површини. Километарским 
тумарањима по Шари успели смо да досегнемо 

Штрабчко и Горње (Коњско) језеро. За остале ћемо 
морати да сачекамо неку нову авантуру и поновни 
долазак.

Одлазак на Шару не представља само уживање 
у предивној планини, то је знак солидарности и 
недвосмислене подршке нашем народу који проживљава 
изузетно тешке тренутке и при том одлучно истрајавају. 
Хвала им на томе! Можда то и не изгледа тако, али када 
доживите срдачно гостопримство и искру захвалности 
у оку сваког мештанина, најежи вам се кожа и прострује 
осећаји који вас држе јако дуго.

Свака планина је јединствена и мами на свој начин, 
али зов Шар-планине одјекује преко целог Косова поља. 
Шаренолика разгледница саткана од густих шума, 
бистрих река, оштрих врхова и последњих огњишта 
нашег намученог народа послата је на вашу адресу. Пуно 
поздрава с Шар-планине!
 Ненад Нешић
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безбедно у планинe
ОСИГУРАЊЕ ЧЛАНОВА ПСС ЗА 2021. ГОДИНУ

коМиСиЈе ПСС

Комисија за превентиве и безбедност Планинарског 
савеза Србије подсећа планинаре на основне 
принципе безбедног боравка у природи. У тексту 
који доносимо посебан је акценат на осигурању 

чланова Планинарског савеза Србије од ризика.
Право на надокнаду штете по условима осигурања 

имају искључиво чланови Планинарског Савеза Србије са 
плаћеном годишњом чланарином за текућу годину.

ОснОвнО Осигурање
Основно осигурање чланова обухвата несрећне случајеве 

који се десе на планинарским акцијама. Овим осигурањем 
су покривени несрећни случајеви који настају при вршењу 
спортске делатности у планинарењу и алпинизму, при 
обављању одређене делатности по налогу уговарача 
осигурања.

Искључене су обавезе осигуравача, ако се несрећни случај 
десио при вршењу спортске или рекреативне делатности у 
планинарству и алпинизму, изван календара активности 
ПСС-а или основних планинарских организација (клубова 
или друштава чланица ПСС).

Искључене су обавезе осигуравача ако чланови ПСС-а 

немају минимум основну планинарску обуку. За алпинисте, 
спортске пењаче, спелеологе и остале техничке дисциплине 
искључене су обавезе осигуравача, ако се несрећни случај 
десио при вршењу спортске и рекреативне делатности без 
одговарајуће сертификоване опреме за пењање (сигуроносни 
стандарди УИАА или ЦЕ) и без одговарајућег нивоа 
оспособљености предвиђеноправилницима гранског савеза. 
Важећа лекарска уверења о здравственој способности 
обавезно морају да имају чланови ПСС који поседују 
такмичарске књижице и учествују на такмичењима а по 
Закону о спорту.

Обавеза осигуравача је да износе уговорених осигураних 
сума за инвалидитет у складу са табелом инвалидитета 
општих услова осигурања лица од последица несрећног 
случаја, за смрт услед несрећног случаја, као и за надокнаду 
трошкова организоване спасилачке акције за сваког 
појединог осигураника, а највише до суме која је уговорена 
основном полисом.
Осигурани ризици: 
Смрт услед несрећног случаја: 900.000 динара,

Ако се догоди несрећа у планини:
● Заштитите прво себе и унесрећеног од 
опасности из окружења.
● Пружити прву помоћ у оквиру свог знања.
● Позoвите Горску службу спасавања: 
 062/46-46-46
у случају животне угрожености, позвите број:  
 194 

Право на надокнаду штете по 
условима осигурања имају искључиво 
чланови Планинарског Савеза 
Србије са плаћеном годишњом 
чланарином за текућу годину
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Инвалидитет настао несрећним случајем: 1.800.000 динара,
Трошкови спасавања: 450.000 дин.

Полиса основног осигурања покрива цео свет без лимита 
висине.

ДОпунскО Осигурање
Поред услова који важе за основно осигурање, у додатном 

поред осигурања на самим планинарским активностима 
има и осигурање, за време док се осигурани члан налази на 
путу од куће до места обављања планинарске, алпинистичке, 
спелео или неке друге активности као и при повратку кући.

На акцијама које се налазе у календару активности ПСС 
и основних планинарских организација, на акцијама које се 
због лоших временских услова или из других оправданих 
разлога помера и одлаже за термин другачији од термина 
наведеном у календару активности.

На акцијама које су изван календара активности ПСС 
или основних планинарских организација, осигураник је у 
обавези да на тим акцијама учествује са најмање још једном 
особом чланом ПСС-а. Осигураник је, такође, у обавези да 
обавести Комисију за превентиву и безбедност путем мејла: 
osiguranje@pss.rs о локалитету акције, датуму одржавања и 
о подацима учесника, најкасније 24 часа пре извођења акције. 
Осигурани ризици за допунско осигурање:
Смрт услед несрећног случаја: 900.000 динара,
Инвалидитет настао несрећним случајем: 1.800.00 динара,
Трошкови спасавања: 700.000 динара.
Полиса додатног осигурања покрива цео свет без лимита 
висине. 

Цена чланарине са основним осигурањем је 500 (I ниво), 
док је чланарина са додатним осигурањем 2.400 динара (II 
ниво осигурања). 

какО пОступити укОликО ДОђе ДО незгОДе?
● Како би се осигурани ризик по случају наплатио, 

неопходно је да се лице одмах, а најкасније у року од 5 дана 
од тренутка незгоде, јави лекару. 

● Потребно је доставити комплетну документацију 
од тренутка незгоде до краја лечења, након завршетка 
лечења. Уколико је у том периоду лице користило 
боловање, потребно је да са комплетном медицинском 
документацијом, достави и доказ о привременој 
спречености за рад (дознака лекара). 

● Уколико грана спорта којом се осигураник бави, 
обухвата: скијање, члан ПСС може да те осигуране ризике 
покрије другом полисом осигурања која покрива спортове 
високог ризика. 

● Основне планинарске активности су покривене, 
алпинизам и турно скијање,спелеологија,спортско 
пењање,високогорство, како у земљи, тако у иностранству.

Уколико до осигураног случаја дође код осигурања незгоде 
за планинаре, члан ПСС-а је дужан да достави ПСС-у:

● Комплетну медицинску документацију од почетка 
до краја лечења, са свим извештајима лекара (извештаји, 
рендген снимци, доказ о привременој неспособности за 
рад и сл);

● Копију картице текућег рачуна, копију чланске картице 
ПСС-а, личне податке или копију личне карте;

● Одлуку Управног одбора да је планинарска акција 
у годишњем плану клуба, или накнадна одлука УО о 
организацији планинарске активности (само код основног 
осигурања);

● Комисија за безбедност и осигуравајућа кућа узимају 
маил о најави акције (код допунског осигурања);

● Извештај водича о изведеној акцији и како је дошло до 
незгоде на тој планинарској активности (образац 010 ПСС-а, 
доставит најкасније петнест дана од тренутка настанка 
несречног случаја);

● Попуњен образац осигуравајуће куће само прва страна 
обрасца;

● Ако је ГСС интервенисао потребна је и повредна листа 
коју даје ГСС.

 Ненад Трипковић
 Комисија за превентиве и безбедност ПСС

● Изаберите адекватан излет, који можете 
физички и временски да савладате.
● Никако не идите сами у планину и ни под којим 
условима се не одвајајте од групе.
● Обавестите ближње о свом плану кретања по 
планини, времену поласка и повратка, и држите 
се тога.
● Упишите се у Књигу посетилаца планинарског 
дома, назначите трасу којом планирате да се 
крећете.
● Питајте и послушајте савет домара и искусних 
планинара.
● Увек рачунајте на могућу промену времена.
● Држати се искључиво маркираних 
планинарских стаза.
● У ранцу увек имајте довољно воде, хране и 
неки слаткиш.
● На ногама имајте адекватну планинарску обућу 
– гојзерице.
● Са собом увек носите: батеријску лампу, 
шибице, телефон са пуном батеријом.
● У ранцу увек имајте малу прву помоћ.
● Имајте са собом резервну одећу, капу, заштиту 
од сунца, кише и ветра...

савети планинариМа
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инклузивно
је ексклузивно

ПЛАНИНАРЕЊЕ ЗА СВЕ

коМиСиЈе ПСС

Планинарски подмладак ПСК „Јастрепца” из 
Крушевца, познат под именом „Змајлишани 
од Јастрепца”, прошлог месеца је имала част 
да организује акцију за младе из организације 

„Чарапанско срце”, која помаже деци с посебним 
потребама и инвалидитетом. Било је то дивно искуство 
како за најмлађе планинаре ПСК „Јастрепца”, тако и за 
децу са посебним потребама и њихове родитеље. Новом 
лиценцираном водичу нашег клуба Љубиши Здравковићу 
(Sopotnica last edition), ово је био први практични тест, 
који је положио са највишим оценама. Акција је у првом 
делу имала планинарење, а у другом игре на излетишту и 
код планинарског дома „Жарко Жарић” на Јастрепцу.

Поред дивних утисака, ова акција је отворила и 
питање, зашто имамо тако мало оваквих акција? Лепота 
планинарења је и то што је оно доступно свима. Знамо 

Змајлишани од Јастрепца имали 
част да организују акцију за младе из 
организације Чарапанско срце, која 
помаже деци с посебним потребама и 
инвалидитетом
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да су особе са инвалидитетом попеле и Монт Еверест. 
У Италији планинари организују акције где помажу 
људима у колицима да се успењу на планинске врхове. Где 
смо ми у тој причи? Као и наше друштво на прапочетку. 
Али за добар и племенит подухват никад није касно. 
Зато позивам планинарске клубове у Србији да се у 
својим срединама повежу са организацијама које брину 
о најслабијим члановима нашег друштва и отворе врата 
планинарења за њих. Нека то буде бар једна акција у 
наредној календарској години. Чини ми се, биће то 
почетак једног дивног пријатељства.

 Бранимир Д. Шошкић,
 планински водич и члан Комисије за младе ПСС

Више о нашем издаваштву можете дознати овде:
https://www.pk-radnicki.rs/izdavastvo/nase-izdavastvo

Док чекамо неко боље време (у 
сваком смислу), у дугим зимским 
поподневима препоручујемо за 
читање књигу Бранка Котлајића 
,,Живот са планинама”, једног од 
великана ПК „Раднички”.

Књига се може набавити по изузетно 
приступачној цени од 500 динара.

Заинтересовани се могу јавити на 
и-мејл:
marketing@pk-radnicki.rs

Куповином књиге помажете 
реконструкцију нашег планинарског 
дома на Проклетијама који носи 
назив баш по аутору ове књиге...
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планинарство 
за школарце

едукациЈа

Актив наставника Планинарство-боравак у 
природи из Лесковца, у саставу Јелица Драш-
ковић (ОШ „Петар Тасић”), Снежана Митић 
(ОШ „Коста Стаменковић”) и Горан Андрејевић 

Стоилков (ОШ „Вожд Карађорђе”), поднео је извештај за 
1. класификациони период школске 2020-21. године.

У складу са епидемиолошком ситуацијом и препоруком 
о начину организовања наставе радили смо са групама 
од 15 ученика у учионици. Осим уобичајеног начина рад 
организовали смо и угледне часове у природи, где смо 
радили тимски као актив наставника Планинарство-
боравак у природи. Том приликом остварили смо међу-
школску сарадњу, радили смо са већим бројем ученика на 
отвореном, у еко-учионицама и на брду Хисар.

ОШ „Вожд Карађорђе”,
Лесковац, 30. октобар
Наставна јединица : Основна планинарска опрема˝, 

Група А одељења 5/1, 
Наставник Горан Андрејевић, користећи своју 

планинарски ранац упознао је ученике са основном 
планинарском опремом, одећом, обућом и малим, али 
важним, техничким помагалима.

ОШ ,,Петар Тасић”,
Лесковцу, 22. октобар
Наставна јединица: Боравак у природи-Кретање и 

мимоилажење са ученицима V1, V2 
У припреми и реализацији часа су осим наставника 

Актива Планинарство-Боравак у природи учествовали и 
наставници: Предраг Стојановић и Ивана Павловић. Часу 
је присуствовао и директор школе.

У уводном делу часа наставник ученике упознаје са 
значајем кретања у природи (планинама) и како кретање 
утиче на њихов физички и ментални развој и развијање 
свести о заштити природе.

У наставку часа кроз теоријски и практични рад 
ученицима су представљене технике кретања шумом, 
травним теренима, маркираним стазама и кроз насељено 
место. Као и значај мимоилажења при кретању на 
планини.

У току часа ученици су овладали техникама пешачења 
(брзина кретања, паузе, растојање, употреба штапова), 
кроз кретање на терену (са планинарском опремом), и 
мимоилажења. Тиме су стекли вештине које ће им помоћи 
при кретању на планини, са циљем стицања навика да се 
одговорно понашају на планини, једни према другима, 
самостално или у групи. Такође, идеја је да развију и осећај 
одговорности према себи, другима и природном окружењу 
у коме се налазе.

Циљ часа је да ученици кроз теоријску обуку и 
практичне активности у природном окружењу овладају 
вештинама кретања, развијају тимски дух и стварају 
навике боравка у природи.

ОШ „Коста Стаменковић”,
Лесковац, 23. октобар
Наставна јединица: „Боравак и кретање у природи” са 

ученицима V-1, 2, 3 
У припреми и реализацији часа су осим наставника 

Актива Планинарство-боравак у природи учествовали и 
наставници: Ивана Стојиљковић, Ненад Пешић, Срђан 

Лесковачки Актив наставника 
Планинарство-боравак у 
природи поднео је извештај за 1. 
класификациони период школске 
2020-21. године

Стевановић (техничка подршка). Часу је присуствовала и 
директорка школе. 

Час је започео кратким уводом о правилима кретања 
планином било ради рекреације, личног задовољства 
или организованог одласка групе. У наставку часа путем 
презентацује ученицима су представљене технике кретања 
на различитим стазама: маркираном стазом, шумом, 
травним теренима, кроз насељено место. Након тога 
ученици су обучени техникама пешачења (брзина кретања, 
паузе, растојање, употребе штапова) а онда и имали 
прилику да то практично усвоје и реализују. Посебно је 
наглашен значај поштовања правила и техника кретања 
ради безбедности и потпуног задовољства планинара.

 Циљ овог јавног часа је посебан вид учења,стицање 
вештине и активно учешће у неформалној атмосфери. 
Ученици су били веома мотивисани за усвајање нових 
знања и техника.

Час је одржан у учионици на отвореном – амфитеатру у 
ОШ „Коста Стаменковић“

Брдо Хисар,
Лесковац 24. октобар
Актив наставника Планинарство – боравак у природи, 

Лесковац је реализовао обуку „Кретање на стази, 
оријентација у простору”.

Обука је реализована са ученицима петог разреда ОШ 
„Коста Стаменковић” и ОШ „Петар Тасић” у корелацији са 
физиком, информатиком, географијом и биологијом. 

У организацији и реализацији су учествовали 
наставници Предраг Стојановић, наставник физике 
ОШ „Петар Тасић”, и Миодраг Стојановић, наставник 
географије ОШ „Петар Тасић”.

Ученици су се оријентисали у природи помоћу 
природних знакова, компаса и микробита.
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1. ПК „Железничар”, Инђија 155 226 132 513

2. ПСД „Железничар”, Нови Сад 113 171 165 449

3. ПСК „Победа”, Београд 245 - 141 386

4. ПСК „Мосор”, Ниш 92 129 163 384

5. ПЕК „Гора”, Крагујевац - - 218 218

6. ПСК „Балкан”, Београд 88 67 49 204

7. ПСК „Спартак”, Суботица 41 101 55 197

8. ПК „Тара”, Бајина Башта 102 - - 102

9. СК „Трибе”, Београд - - 34 34

10. ПК „Борковац”, Рума 11 - - 11

упркос корони
ПЛАНИНСКО ТРЧАЊЕ ПСС 2020.

диСциПлине

Од планираних пет трка у 2020. години, 
Планинарски савез Србије успешно је 
организовао три, и тиме смо стекли право да 
прогласимо такмичење регуларно завршеним. 

Због познате епидемиолошке ситуације, и поред свих 
напора, покушаја промене термина, ипак нисмо могли 
да безбедно организујемо преостале две. Отказивањем 
последње трке изостала је очекивана борба у финишу 
сезоне у свим конкуренцијама, пошто се у финале сезоне, 
после три трке, ушло са малом бодовном разликом међу 
првопласиранима. 

Прва трка одржана je 15. марта у Чортановцима. 
Технички организатор планинарског полумаратона је 
био ПК „Железничар” из Инђије. Стазу дужине 21,3 км 
и са висинском разликом од 510 м у успону, по идеалном 
времену савладао је 98 такмичара од 101 стартера. 
Резултати првопласираних су:

ЖенСКа КОнКуренција:
1. Ивана Живковић (ПСК „Победа”, Беооград)
2. Слађана Вукас (ПК „Железничар”, Инђија)
3. Сузана Аћимовић Ђумић (ПК „Железничар”, Инђија)

МуШКа КОнКуренција:
1. Срђан Мате (ПСК „Победа”, Београд)
2. Славко Панић (ПСК „Победа”, Београд)
3. Марко Ђуровић (ПК „Ера”, Ужице)

еКиПна КОнКуренција:
1. ПСК „Победа”, Београд
2. ПК „Железничар”, Инђија
3. ПСД „Железничар”, Нови Сад

У суботу 26. септембра одржан је 43. Фрушкогорски 
маратон. Трка на ултрамаратонској стази „Средњи 
западни маратон’’ 57 км и Д+/-2.332 м се бодовала у 
као друга трка серије такмичења у планинском трчању 
ПСС. Организатор ПСД Железничар из Новог Сада 
са клубовима партнерима Фрушкогорског маратона. 
Резултати првопласираних такмичара:

ЖенСКа КОнКуренција:
1. Сузана Аћимовић Ђумић (ПК „Железничар”, Инђија)
2. Слађана Дечермић (ПД „Јеленак”, Панчево)
3. Милена Гатарић (ПСД„ Железничар”, Нови Сад)

МуШКа КОнКуренција:
1. Александар Радукин (ПСД „Железничар”, Нови Сад)
2. Александар Вукмировић (ПК „Железничар”, Инђија)
3. Петар Ненадов (ПК „Железничар”, Инђија)

Сезона трка планинског трчања ПСС 
у 2020. је окончана и добили смо 
победнике у све три конкуренције...
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еКиПна КОнКуренција: 
1. ПК „Железничар”, Инђија
2. ПСД „Железничар”, Нови Сад
3. ПСК „Мосор”, Ниш

На обронцима Суве планине 3. октобра одржан је 
„Вертикални километар”, трећа трка из серије планинског 
трчања ПСС 2020. Старт је био са заплањаске стране Суве 
планине а циљ врх Трема, на 1.810 мнв. Стаза дужине 4,6 
км и кумулативног успона од 960 м је била прави испит 
снаге планинарских сптинтера. На старту се појавило 
55 тркача, а 54 је финиширало. Техничка организација 
је припала ПК „Трем 1.810” из Доњег Душника и ПК 
„Железничар” из Ниша.

Резултати:
ЖенСКа КОнКуренција:
1. Снежана Ђурић (ПЕК „Гора”, Крагујевац)
2. Милена Гатарић (ПСД „Железничар”, Нови Сад)
3. Сузана Аћимовић Ђумић (ПК „Железничар”, Инђија)

МуШКа КОнКуренција:
1. Немања Ристовић (ПСК „Мосор”, Ниш)

2. Иван Јовановић (ПЕК „Гора”, Крагујевац)
3. Александар Радукин (ПСД „Железничар”, Нови Сад)

еКиПна КОнКуренција:
1. ПЕК „Гора”, Крагујевац
2. ПСД „Железничар”, Нови Сад
3. ПСК „Мосор”, Ниш
Прва виртуелна трка у Србији у организацији 

Планинарског савеза Србије VIRTUAL SKYRACE PSS 2020.
Генерални пласман првих 10 у сезони 2020. изгледа овако:

1. Сузана Аћимовић Ђумић ПК „Железничар”, Инђија 66 85 66 217

2. Милена Гатарић ПСД „Железничар”, Нови Сад 32 66 75 173

3. Слађана Дечермић ПД „Јеленак”, Панчево 29 75 36 140

4. Јадранка Тасић ПАК „Мосор”, Ниш 15 40 58 113

5. Снежана Ђурић ПЕК „Гора”, Крагујевац - - 85 85

6. Ивана Живковић ПСК „Победа”, Београд 85 - - 85

7. Оливера Станковић ПСК „Мосор”, Ниш - 45 32 77

8. Слађана Вукас ПК „Железничар”, Инђија 75 - - 75

9. Јелена Сунајковић ПК „Железничар”, Инђија 14 51 - 65

10. Сара Пирнат ПСК „Спартак”, Суботица - 58 - 58

1. Срђан Мате ПСК „Победа”, Београд 85 45 51 181

2. Александар Радукин ПСД „Железничар”, Нови Сад 26 85 66 177

3. Александар Вукмировић ПК „Железничар”, Инђија 51 75 40 166

4. Петар Ненадов ПК „Железничар”, Инђија 29 66 26 121

5. Славко Панић ПСК „Победа”, Београд 75 - 45 120

6. Немања Ристовић ПСК „Мосор”, Ниш 32 - 85 117

7. Драган Стојиљковић ПСК „Мосор”, Ниш 12 58 20 90

8. Марко Ђуровић ПК „Ера”, Ужице 66 20 - 86

9. Милош Милисављевић ПСК „Победа”, Београд 40 40 - 80

10. Иван Јовановић ПЕК„ Гора”, Крагујевац - - 75 75
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крпљате ли?
ШТА СУ КРПЉЕ И КАКО ХОДАТИ ПО СНЕГУ

оПРеМа

Крпљање је савршена алтернатива скијању или 
snowboardingu. То је одличан начин да останете 
активни зими, много се брже учи од скијања, 
а приступачније је и као спорт. Ова активност 

сагорева више калорија од ходања, трчања или нордијског 
скијања истим темпом - па је идеално за одржавање 
кондиције зими.

крпљање у кратким цртама
Замислите крпљање као продужетак зимског планина-

рења. Једноставно речено, крпљање укључује ходање преко 
снега уз помоћ крпљи, врсте зимске опреме која има широки 
оквир за расподелу тежине особе на већој површини. 
Разлог оваквог дизајна је постизање нечега што се назива 
„флотација” и тиме се спречава да стопало тоне у снег.

„Снежне ципеле” (крпље) израђене су с оквиром и 
везним тракама и системом копчања стопала. Дизајниране 

су тако да одговарају ципелама и једноставан су додатак 
за све који већ уживају у планинарењу. Дно оквира је 
често израђено од лагане пластике или метала са зубцима. 
Доступне су различите величине за различите врсте снега. 
На пример, крпље са мањом површином биће добре за 
тврди снег или уређену стазу, док ће већи оквир бити 
потребан за ходање по меканом снегу и за дивљину, далеко 
од утабаних стаза. Најбоље је купити универзалне крпље 
са средњом величином оквира.

Ово је један од најбрже растућих хобија данашњице, 
у којем могу да учествују људи свих узраста и физичких 
способности. Крпљање захтева мање техничке вештине 
или искуства од спортова попут скијања или бордирања.

истОрија крпљања
Ова техника ходања по снегу 

датира од пре око 6.000 година. 
„Снежне ципеле” су први пут 
развијене у Средњој Азији, а први 
„модели” дизајнирани су по узору на 
трагове животиња које су имале шире 
шапе и које су се вешто кретале по 
снегу. Током векова, крпље су играле 

најбоље дестинације 
за крпљаЊе и где је ту србија
Могућности су безбројне када су у питању 
терени за крпљање. Најатрактивније 
дестинације за крпљање у Европи по многима 
су: Француска (Јужни Алпи), Норвешка (Тромсо), 
Финска и Италија (Доломити). Ту је и за нас мање 
скуп регион.
Србија је идеална земља за крпљање. Има 
релативно високе планине с доста снега. 
Нажалост, овај вид кретања зими код нас 
готово да не постоји, што је зачуђујуће. Код 
нас планинари „традиционално” прте снег и, 
када је он лош и дубок, прелазе се веома мале 
раздаљине, па се често, ни поред свих мука, не 
стиже далеко. Додатни проблем је када имате 
крпље и идете у групи. Уколико их једини имате 
- оне вам мало вреде. Идеално би било да их 
у групи има бар четири до пет људи, који би 
ишли на челу колоне или још боље цела група. 
Надамо се да ће се ово променити у годинама 
које су пред нама, јер крпље у земљама са пуно 
снега спадају у основну зимску планинарску 
опрему и нису никакав луксуз или помодарство.

Оно што је пре много година почело 
као начин кретања у зимским 
условима, данас је еволуирало у 
рекреацијску активност
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виталну улогу у преживљавању у удаљеним планинама за 
становнике и трговце који пролазе дивљином.

Традиционални облик крпљи прво је израђен од тврдог 
дрвета и трака сирове коже. Данас се дизајн „снежних 
ципела” модернизовао. Оквири су сада израђени од 
пластике или лаганих метала, а повезани су ременима 
од синтетичких тканина или чичак тракама. Предњи део 
модерних крпљи такође је закривлљен попут скија, ради 
боље покретљивости.

заштО кренути с крпљањем?
Осим што је забавно, ево неколико разлога зашто бисте 

морали да испробате крпље.
Сагоревате калорије - Ходање по снегу сагори 

отприлике између 450 и 1.000 калорија на сат. То је готово 
двоструко више „спржених” калорија, уколико ходате 
истом брзином по сувом терену.

Тренинг за цело тело - Не само да ћете сагорети 
калорије, већ ходање с крпљама покреће цело ваше тело, 
укључујући и оне микро мишиће. Крпљањем такође 
побољшавате равнотежу.

Бесплатно је - За разлику од неких зимских спортова, 
попут скијања, за финансирање овог хобија не треба вам 
пуно новца. Већина планинарских стаза зими могу бити 
стазе за крпљање.

Погодно је за почетнике - Све док се придржавате 
сигурносних правила, апсолутно свако може да хода на 
крпљама. Није потребно претходно искуство или обука, 
те је одлична активност за појединце, за велике групе или 
породице.

ОснОвне технике крпљања
Ходање по равном или терену са благим успоном 

прилично је једноставно. Да бисте избегли преклапање 
оквира крпљи, ваш корак мора бити мало шири од 
уобичајеног. За ово је потребно мало навикавања, а могу да 
се јаве и благи болови у мишићима и препонама када сте 
почетник у овом спорту. Након неколико тренинга, ваше 
тело би требало да се навикне на шире кораке.

техника кретања узбрДО
Када је реч о успонима, прво што 

бисте морали да урадите на крпљама 
јесте да „откључате” пету како би она 
могла слободно да се креће горе-доле, 
у односу на рам крпљи. При кретању 
врхом стопала (крпљи) ударате у 
снег како бисте створили корак. 
Сликовито, као када бисте вукли 
ноге по снегу у кломпама. На неким 
моделима крпљи постоји и додатни подупирач (носач) 
испод пете који се поставља када успон постане стрмији 
(подиже пету у неутрални положај).

техника спуста
Када се спуштате, пета је „закључана” и цело стопало 

је тада фиксирано за рам крпљи. Колена се држе благо 
савијена и опуштена. Прво се гази петом, па врховима 

прстију и без превеликих корака. На блажим падинама 
се можете и лагано клизати надоле, као на скијама. И код 
спуста и код успона, вашој стабилности помажу метални 
зубци испод рама крпљи, слични као код дереза, али не 
толико агресивни.

различите врсте хОДања на крпљама
Постоје три су главне врсте крпљања:
● Рекреација - за хобисте и почетнике, на прилично 

лаганим стазама, избегавајући тешке терене. Рекреативне 
активности на крпљама одлична су алтернатива зимским 
шетњама и за људе који живе у подручјима с екстремном 
климом. 

● Спорт - људи који су у спортском смислу мало 
напреднији или су врло активни, могу да сматрају 
крпљање озбиљним спортом. Као алтернативна вежба 
трчању, бициклизму или скијању, може да се користи 
за кардиоваскуларне тренинге, за побољшање тонуса 
мишића и за побољшање равнотеже.
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● Експедиција - ова врста крпљања се ради на тежим 
теренима и понекад може да буде опасна. Да бисте 
учествовали у експедицији по удаљеној залеђој земљи или 
на вишедневним турама у планинама, морате да уложите 
у најбољу зимску опрему и да обезбедите сигурносни 
прибор за лавине, што је такође „скупа” ставка.

сигурнОст кОД крпљања
Пре него што кренете 

на ову врсту активности 
имајте на уму неколико 
важних сигурносних 
савета. Савети су 
слични као и код 
планинарења у зимским 
условима. 

Храна и вода - Важно 
је да понесете резервне енергетске залогаје и да поведете 
рачуна о хидратацији. Узимање воде за пиће може лако 
да се заборави, посебно код зимских спортова, па је 
потребно да подестите подсетник и пијете минимално 200 
милилитара воде на сат. У противном се могу појавити 
симптоми дехидратације: сува уста, малаксалост и 
пад енергије, а последично и главобоља, те дисбаланс 
електролита у организму. 

Одаберите сигурне руте за крпљање - Многе зимске 
стазе, посебно у иностранству, имају маркиране руте у 
зонама с ниским ризиком од лавине. Ако сте почетник, 
најбоље је држати се ових рута. Понесите сигурносни 
комплет за лавине (за теже терене и више планине). 
Основе овог комплета укључују примопредајник, лопату и 
сонду. Наравно, никада не идите сами у планину.

Будите спремни за повратак - Тврдоглави „крпљари” 
који одбијају да се врате кад се време погорша, могу 
да упадну у невоље. Исто важи и ако сте исцрпљени и 
нисте добро проценили ваше физичке могућности. Ваше 
здравље и сигурност су најважнији.

ОДабир ваших првих крпљи
При одабиру крпљи 

има о чему да се 
размишља. Прво ћете 
морати да утврдите 
уз коју ћете врсту 
планинарских ципела да 
их користите. Међутим, 
већина крпљи данас 
је дизајнирана тако 
да могу да се каче на сваку обућу (нешто попут класик 
дереза). Изнајмљивање опреме често је добар начин 
за почетнике, да видите да ли вам неки модел крпљи 
одговара или не. Остала разматрања при првом одабиру 
крпљи су врсте терена на које ћете ићи. „Снежне ципеле” 
за равне и благе терене обично су добар почетнички 
избор. Такође, морате да имате на уму да ће величина 
оквира утицати на перформансе. Мањи оквири погодни 
су за утабани и тврђи снег, већи оквити за мекан снег и 
неуређене стазе.

На срећу или несрећу, у Србији смо ограничени 
избором крпљи при куповини на неколико радњи и 
трговинских ланаца и то када их имају „на стању”, те ће 
практично куповина било којих универзалних крпљи које 
пашу на сву обућу да нам „ради посао”.

 Извор: Undiscovered mountains
 Приредио: Јован ЈарићPh
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Повољна цена

Специјализоване за трчање

Спецификације Спецификације Спецификације

Atlas Race

Модел за почетнике Идеално за Алпе

Chinook Trekker

Tubbs Xplore Kit

Tubbs Flex ALP
Ако сте почетник и нисте потпуно 
сигурни хоћете ли уживати у 
крпљању или планирате да ретко 
идете на овакве акције - ово би 
могао да буде прави избор за вас. 
Одличне су за кратке стазе, али 
нису за високе планине и захтевне 
терене. Цена овог модела је 
повољна. Алуминијски зуби на 
дну имају неколико ограничења. 
Постоји само неколико вучних 
зуба, па нису за стрме терене. 
Израђене су од алуминијума, 
те су погодне за меки снег и 
лагане стазе. Траке за везове су 
једноставне за употребу, али не 
толико једноставне или сигурне 
као код напреднијих модела. Ако 
вам је најважнији кућни буџет, 
узмите ове крпље. Уколико 
планирате редовито да крпљате, 
размислите о неком другом 
моделу.

Овај комплет одличан је за 
почетнике јер нуди сјајну опцију 
- крпље са додацима. Сваки 
комплет укључује пар крпљи, 
трекинг штапове и камашне. 
Доступани су модели за мушкарце 
и за жене. Крпље су савршене за 
пешачење по лакшим стазама. 
Везови су једноставни за 
подешавање, а откопчавају се 
једним притиском на дугме. Људи 
који су их тестирали закључили 
су да су се ове крпље добро 
показале за лаке и средње тешке 
терене. Компатибилне су за сву 
обућу. Све у свему, ово је одлична 
„ол-инклузив” опција од почетника 
до средње напредног планинара у 
крпљању.

Када вам је потребан сигуран 
корак, овај модел је добар 
избор за вас. Микро-назубљене 
шине и зуби на врховима крпљи 
пружају врхунско пријањање 
на снежну подлогу. Добро су се 
показале на стрмим и неравним 
теренима. То је посебно важно у 
алпским подручијма и технички 
захтевнијим теренима.
Везови су једноставани и удобни 
за употребу. Лако се подешавају 
без скидања рукавица. Такође, 
нема заглављивања снега или 
леда у оквиру дереза. За стрме 
планинске успоне, дизач пете 
од 19 степени је непроцењив. 
Смањује умор док се сигурно 
крећете узбрдо. Лошије су се 
показале код дубоког и меког 
снега, а одлично на неравном и 
леденом терену. Доступне су у 
мушкој и женској верзији.

Тежина: 1,75 кг (женске)/2,45 кг 
(мушке)
Дужине: 48 цм - 91 цм
Подизање пете: Не

Тежина: 1,8 кг
Дужине: 53 цм - 76 цм
Подизање пете: Не

Тежина: 2,25 кг (мушке)/1,80 кг 
(женске)
Дужине: 60 цм - 71 цм
Подизање пете: Да

Овај модел дизајниран је за брзо 
прелажење дужих раздаљина и за трке. 
Ово је незаобилазан модел за спринт 
на снегу. Везови остају приљубљени уз 
било коју обућу на дугим стазама. Цик-
цак дизајн омогућава брзо затезање 
једном руком. Титанијумске дерезе на 
пети и прстима пружају добро трење 
без превелике тежине. Лагане су, брзе и 
учиниће вас окретним на снегу.

Међутим, крпље су искључиво за трке и 
трчање. Немају добре перформансе за 
општу употребу. Али ако тражите крпље 
за трчање, овај модел ће вам врло 
могуће донети добар успех.

Тежина: 1 кг
Дужине: 56 цм
Подизање пете: Не

Спецификације

одећа и опреМа
остале ствари које ће вам требати
Пошто је крпљање један од најјефтинијих 
зимских спортова, нећете морати да имате 
превише додатне опреме. Када једном уложите 
у свој први пар крпљи, све је спремно. Треба 
да имате основну зимску опрему, али ако сте 
активни планинар, ове ћете ствари вероватно 
већ све имати у вашем орману.
● основни и средњи слојеви - Основни и 
средњи слојеви су неопходни кад год кренете 
на зимске активности. Носите довољно слојева 
одеће и пространи ранац за зимске туре.
● Спољашњи слојеви одеће - Потребан је добар 
водонепропусни слој када сте на снегу. Ако 
идете на веће надморске висине, неопходна је 
додатна термоизолација.
● Не заборавимо капе, рукавице, зимске 
сунчане наочаре и скијашке наочаре (бриле). 
Сунце може бити изузетно јако када сте високо 
у планинама.
● ципеле за ходање и камашне - Добар пар 
ципела за ходање, вунене чарапе и камашне 
неопходне су код крпљања, као и код зимског 
планинарења.
● штапови за ходање - Штапови су изузетно 
важни јер вам помажу у одржавању равнотеже. 
Неопходни су при успону, а при спуштању ћете се 
јако ослањати на њих. Неки планинари користе 
само један штап када ходају по сувом терену или 
не користе штапове уопште, али за крпљање су 
неопходна два штапа. Оно што за коришћење 
дереза значи цепин, то су за крпље штапови.
● Сигурносни комплет од лавине - За тешке 
терене и вишедневне туре.

оПРеМа



42   Планинарски гласник, децембар 2020. Планинарски гласник, децембар 2020.   43

опекотине
од сунца

ЗАШТИТИТЕ СЕ ОД УЛТРАЉУБИЧАСТОГ ЗРАЧЕЊА

Савети

Без обзира на доба године, активности на 
отвореном могу да доведу до опекотина од 
сунца. Овај проблем зими је чак и израженији, 
јер многи заборављају да ниво ултраљубичастог 

зрачења не зависи од температуре, већ од облачности. 
Тада се, међутим, јавља још једна нелагодност! Док 
прелазите преко снежних површина, ултраљубичасти 
зраци се одбијају од кристала снега и, преламајући се под 
другачијим углом, проналазе све незаштићене делове, а 
то су најчешће носнице, капци, образи и део око браде. 

Оштећења коже манифестују се црвенилом, а услед 
хладноће се обично додатно искомпликују, па се веома 
брзо појављују љубичасти печати на лицу и отеклим 
капцима и уснама. Оваква „повреда” често може да буде 
окидач и за алергијску реакцију која се манифестује 
осипом, али и копривњачом. Крајња последица опекотина 
јесте формиранје воденастих пликова, што може да буде 
посебно незгодно када се ради о лицу. Наиме, „нова 
кожа” која се формира након љуспања осушених пликова, 
изузетно је осетљива и на тим местима се најчешће 
стварају пеге и флеке.

Имајте на уму да облаци умањују ултравиолетно зрачење 
тек за десет до 30 одсто, па се генерално саветује употреба 
заштитних крема при свим активностима напољу. 

какО се заштитити ОД зрачења?
● Фактор заштите: При избору заштитне креме будите 

обазриви и немојте је обавезно користити само зато 
што има „велики фактор заштите”. Зими бирајте креме 
које не остављају масан и влажан траг јер у зимским 
условима, када је повећана влажност, могу додатно да 
снизе температуру на површини коже. Тада се излажете 
опасности од смрзавања површинских слојева коже 
- повреда које се манифестују на сличан начин као и 
опекотине.

● Како и када наносити крему: Крему са високим 
фактором заштите нанесите пола сата пре излагања 
сунцу, а посебну пажњу обратите на нос (са свих страна, 
а посебно носнице), браду и део изнад обрва. Након тога, 
крему у танком слоју наносите на свака два сата. Како 
због хладноће долази до кондензације, највероватније 
ћете често шмрцкати и брисати нос. То значи да ћете 
скидати драгоцене слојеве креме, па обратите додатну 
пажњу.

● Стикови за усне: Класична заштита за усне није 
довољна. Она штити ваше усне од исушивања, али 
никако није довољна да их заштити од ултраљубичастог 
зрачења. Многи стикови остављају бели траг, што вам 
се можда неће свидети, али управо они пружају најбољу 
заштиту. Многи их користе и за заштиту гребена носа и 
јагодица.

● Заштита очију: Било које наочаре ваше очи неће 
заштитити од погубног утицаја УВ зрачења. Обичне 
наочаре затамњују ваш видик и зенице су отвореније, те 
пропуштају више светла, па тако и УВ зрака. Уложите 
мало више новца и купите наочаре или бриле (скијашка 
наочаре) с УВ атестом. Најбоље је користити комбинацију 
наочара и брила: када се пењете и напрежете користите 
наочаре, те тако избегните знојење и замагљивање, а у 
спусту и при агресивним падавинама ставите бриле. Ако 
морате да бирате, боље купите наочаре, јер бриле не дишу 
добро, притискају делове лица и слидају слојеве заштитне 
креме.

● Хладовина: Шешири долазе у свим облицима и 
величинама, и требало би да купите онај који вас најбоље 
штити. Мали проблем је тај што шешири одлично штите 
од сунца, али не и од хладноће. Штрикане капе, пак, 
пружају одличну термичку заштиту, али не штите лице 
од УВ зрачења. Можда је најбоље решење филцани качкет 
с заштитом за уши. Коришћење добре капе или качкета 
не искључује употребу креме.

● Бандана: Може да буде капа, заштита лица, шал, 
рајф за косу, марамица... Комбинацијом бандане, 
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глечерки и одговарајуће капе можете сасвим да 
избегнете употребу крема за сунчање, али то ипак не 
саветујемо.

ОпекОтине ОД сунца
Чак и најпажљивијима може да се догоди да упадну 

у неприлике које се могу завршити црвенилом и 
воденастим пликовима. Прво што морате да урадите јесте 
да се склоните од извора УВ зрачења.

● Најефикаснији лек против опекотина јесте хладан 
туш. Поред тога што смањује бол, хладна вода ублажава 
црвенило и хлади оштећене слојеве коже. Након десет 
минута туширања, чак и опекотина другог степена биће 
тек благо црвенило.

● Кисели облози. Шољицу јабуковог сирћета сипајте 
у млаку воду за купање. Благо кисела средина помаже 
регенерацију површинских слојева коже. По истом 
принципу делују и кисело млеко и јогурт, који стварају и 
додатни хранљиви протеински филм.

● Маска од овсене каше чини права чуда код опекотина 
лица.

● Избегавајте сапун или вештачке препарате приликом 
умивања, јер могу додатно да исуше кожу.

● Користите лосионе који садрже алоју да бисте 
умирили и хидратизирали оштећену кожу. Неки 
производи од алоје садрже лидокаин - благи анестетик 
који може помоћи у ублажавању болова од опекотина.

● Пијте пуно воде, воћних незаслађених сокова и 
спортских суплемената за рехидратацију и враћање 

ув зрачеЊе
Ултраљубичасти зраци (УВ) представљају 
електромагнетно зрачење с таласним дужинама 
мањим од видљивог зрачења. Дакле, УВ не 
можемо да видимо, али свакако можемо да 
осетимо на својој кожи. Под утуцајем ових 
зрака у епидерму се генерише витамин Д, али 
претерано излањање суши и оптећује кожу, 
повећава ризик од тумора коже и може да 
оштети вид.
Излагање сунцу није забрањено, али оно треба 
да буде умерено. За генерисање оптималне 
количине витамина Д потребно је само трипут 
по десет минута недељно прошетати рано 
ујутро или касно поподне, када је УВ зрачење 
минимално.

Шта МоЖе да појача
еФекте ув зрачеЊа?
Ако узимате поједине лекове, ваша кожа 
може да буде осетљивија на сунце. То су пре 
свега тетрациклини, тиазиди, сулфонамиди, 
фенотиазини, орални контрацептиви, диуретици 
и лекови за дијабетес. Такође, и лимун, целер 
и першун садрже састојке који под утицајем УВ 
зрачења активирају мелатонин у кожи и могу 
узроковати појаву тамнијих мрља.

минерала. Наиме, ваша кожа је сува и дехидрирана, 
па надокнада изгубљених телесних течности помаже 
бржем опоравку. Иако се најчешће ради о ради лицу, 
односно релативно малој површини, добро хидрирање 
помаже бржем зацељењу и минимализује потенцијалне 
компликације.

● Јекодерм олакшава тегобе, кожи враћа еластичност, 
хидратизује је и помаже у регенерацији.

● Креме на бази хидрокортизона одличне су за 
третирање упалних болести коже, али су веома 
делотворне и код опекотина. Пре употребе препарата на 
бази ове супстанце обавезно се консултујте с лекаром јер 
кортикостероиди могу да утичу на физиолошке функције.

● Витамин Е је антиоксидант и може помоћи смањењу 
упале изазване опекотинама од сунца. Користите уље са 
високим садржајем овог витамина, а можете да узимате и 
суплементе.
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ЛЕДНОГ ПЕЊАЊА
ИСТОРИЈСКИ ОСВРТ НА РАЗВОЈ

КОЈЕ, ЗА РАЗЛИКУ ОД СПОРТСКОГ ПЕЊАЊА, У СРБИЈИ 
НИЈЕ ДОЖИВЕЛО ВЕЛИКУ ПОПУЛАРНОСТ КОД АЛПИНИСТА

технике

зоран богдановић
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ниста, учесник 
више експедиција 
и алпинистичких 
акција. Ф

от
о:

 З
ор

ан
 Б

ог
да

но
ви

ћ;
 P

ix
ab

ay

Поред тога што у свом програму 
алпинизам има и такмичарске 
дисциплине, он превенствено 
представља тежњу за откривањем 

непознатих планина и пењање нових 
стена. Са омасовљењем алпинистичке 
активности и развојем модерне опреме, 
алпинизам доживљава трансформацију и 
из истраживачке фазе улази у екстремену. 
Више није било довољно попети се на врх 
најлакшим смером, већ се траже што тежи 
услови: успони на врхове преко 8.000 м без 
употребе боце са кисеоником, успони у 
зимским условима, а пењу се нове смери у 
стенама врхова на које се раније одлазило 
само најлакшим путем...

Такође, експедициони алпинизам 
доживљава велике промене. Од великих 
националних експедиција прелази се на 
мање експедиције и пењање великих стена 
у такозваном „алпском стилу”. С масовном 
појавом телевизије истовремено долази до 
наглог пораста популарности аплинизма, али 
тек са развојем интернета ова дисциплина 
заиста доживљава своју светску промоцију. 
Кроз своју присутност у медијма за масовну 
комуникацију и развојем социјалних мрежа на 
интернету алпинизам постаје масован спорт.

Од мог првог одласка у планину, 1975. 
године, до данашњег дана - прошло је доста 
времена и лично сам био сведок многих 
промена које су се догађале у последњој 
четвртини прошлог века и почетком 21. века. 
Практично сам испратио све активности које 
обухватају алпинизам. Идеја овог текста је 
да се такође накратко осврнем и на почетак 
пењања залеђених водопада, те да млађој 
генерацији пробам да дочарам догађаје везане 
за ту активност у Србији.

Наиме, крајем 70-тих година прошлог 
века зимски алпинизам се углавном сводио 
на спорадичне одласке у високе планине, где 
су се успони обично вршили по гребенима 
или заснеженим кулоарима, а пењање у леду 
заправо је било само кретање по глечеру 
приликом одласка у иностране планине више 
од 3.000 м. Успони на врхове изводили су се 
најлакшим смером, такозваним „виа нормале”. 

У то време у алпинистицкој заједници 
Србије долази и до смене генерације. Нова 
генерација алпиниста, рођена почетком 
1960-тих година, пратећи светске трендове, 
доноси много радикалних промена и новина 
у алпинистичку делатност у Србији, те је, 
у односу на претходну генерацију, далеко 
агилнија. Младе снаге се одлучују на походе на 
изазовније врхове и захтевније смери.

Једна од најекстремнијих новина била 
је пењање залеђених водопада, а потом и 
екстремено скијање.

Почетком 80-тих година прошлог века 
Радослав Милојевић и моја маленкост - Зоран 
Богдановић, постајемо први алпинисти из 
Србије који врше успоне уз залеђене водопаде 
у Алпима. За данашње појмове, користили 
смо веома примитивну опрему, али тако 
смо отворили једно сасвим ново поглавље у 
историји српског алпинизма. Већ 40 година 
сам активан као пењач и инструктор за 
пењање у леду, а одскоро и хроничар ове 
активности.

За разлику од спортског пењања, пењање у 
леду није доживело велику популарност код 
алпиниста у Србији због много фактора, а пре 
свега због чињенице да у нашој земљи има 
веома мало терена погодних за ову активност. 
Док је спортско пењање релативно безбедна 
дисциплина, пењање у леду захтева додатну 
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година прошлог 
века Радослав 
милојевић и 

моја маленкост, 
постајемо први 
алпинисти из 
србије који 

врше успоне 
уз залеђене 
водопаде у 
алпима...

обуку, али и опрему, те носи далеко већи ризик. Чувени 
јосемитски пењач Ивон Чајнард, проналазач чокова, 
хексова и стопера, 1960. године направио је „савремени” 
облик ледних цепина. Дршка је постала закривљена и 
тако је добио бољи нападни угао врха цепина у односу на 
лед. То је пратио развој нове генерације дереза, а остало 
је, што би се рекло - историја. Модерни ледни клинови 
смењивали су се као на траци и данас су нам доступне 
најсавременије технологије. Нажалост, недостаје нам 
пењача...
 Зоран Богдановић
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ПЕЊАЧКЕ КАРИЈЕРЕ?
ШТА ОСТАЈЕ НАКОН

ЛИРСКИ ЗАПИС ИЗ ПЕРА ПРОСЛАВЉЕНОГ
АЛПИНИСТЕ ЗОрАНА БОГдАНОвићА
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Након извесног времена, људи 
осете потребу да застану и 
осврну се. Без обзира на то 
чиме су се бавили, увек морају 

да поставе питање: „Шта је остало иза 
мене?” Сећамо се детаља успешне пословне 
каријере, тријумфа, задовољства, изазова... 
Али, шта остаје након пењачке каријере?

Имена старих пријатеља у адресару која 
не бришем, иако више нису међу нама... 
Остају истрошени зглобови и туп поглед кад 
додеш под планину на који си мислио да ћеш 
једног дана да се попнеш, а тај дан је прошао 
кроз твој живот, а да га ниси ни приметио... 
Изгорели дланови које је спржило уже 
док си заустављао пад партнера на старом, 
зарђалом клину из Другог светског рата. 
Осећај туге и немоћи кад ти кажу да њега 
више нема, да је погинуо јуче у горама...

Ту су и бескрајне приче уз логорску ватру 
- о нама, нашој генерацији, старим трулим 
кајлама у Бађиној кантни, ужету које нико 
није знао колико је старо, а издржало је 
пад од 50 метара... Стисак руке пријатеља 
из навезе док стојимо на врху Цоповог 
стебра а над Скрлатицом севају муње... Онај 
препознатљиви мирис паљевине кад гром 
удари у стену поред тебе, а ти се тресеш од 
страха и хладноће. 

Аветињска ноћ у логору смрти на 
Памиру, након лавине која је пре неколико 
дана убила 48 алпиниста, баш ту - на месту 
где спавамо... Осећај да си једино живо 
биће на планети док улазиш у празан шатор 
висинског логора, док црни монсунски 
облаци са Тибета долазе да те униште у 
беспућу хималајске ледаре... 

Остаје ти у сећанју и онај тренутак кад 
схватиш да је готово - да више немаш снаге 
у теби, да умиреш ако станеш, а не можеш 
ни корак даље... Пукао си, пресисао, падаш 
на колена и дижеш се после сваког другог 
корака, гушиш се од леденог ваздуха и 
висине... Забринут поглед мог сина који 
пита: „Тата, је л’ можеш? Немој, молим те, 
да ми умреш овде. Нећу то никад да ти 
опростим...” Док тражим ослонац дерезама 
на залеђеној падини, негде у беспућима 
Анда...

Крваво лице девојке која излази на 
осигуравалиште, а ја сам је повео на први 
успон. Пошла је без кациге. Нисмо их имали 
јер нисмо имали новца да их купимо... 

Сећањем тутње возови којима смо 
путовали без карте и кондуктери који су 
се по целу ноћ јурили са нама. Празан 
новачаник и сјај у очима. Прве камашне 
које ми је од старог кишобрана сашила 
мајка; љубичасти „каримор” ранац који је 

преживео 30 година, док га жена коначно 
није бацила у ђубре; полице пуне књига 
о планинама које чекају да их поново 
прочитам...

Кућа је пуна успомена на неки други 
живот који сам живео, ко и ова шоља за 
кафу из Африке из које сад пијем чај, док 
лебдим у сећањима кроз прошле дане и 
пишем овај текст. А планине су ме научиле 
да живот није „све или ништа”, да после 
кише долази сунце и да ниси стар зато 
што имаш много година, већ због тога 
што немаш сјај у очима и осмех на лицу, 
да је уже - којим си био везан са пењачким 
партнером - нит живота која се не кида 
никада, и да смрт није старшна... ако умреш 
достојанствено.
 Зоран Богдановић
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Александар Аца Дамјановић
ПЛАНИНАРСКА БИОГРАФИЈА

Сећање

Шестог новембра, пола сата иза 
поноћи, престало је да куца 
племенито срце нашег супруга, 
пријатеља, планинара, другара, 

водича, авантуристе, живе енциклопедије 
планинарства - Александра Аце Дамјановића. 
Корона је била јача и у вечност одвела нашег Ацу.

Планини је ходио, од ње много научио и та 
знања и сазнања несебично свима нама поделио. 
Са својом Надом обишао је много држава, готово 
све континенте, проучавао планине, географију, 
историју, културу, религију, уметност, етно-
графију, демографију и шта све не. 

Шта је све урадио за планинарски покрет, 
заиста није мало, али да кренемо редом.

Члан је планинарске организације од 1956. 
године, а то је скоро 65 година. Почео је да 
планинари 1956. године у планинарском друшву 
„Гучево” из Београда, које данас више не постоји.

Обишао је готово све планине у бившој 
Југославији. Тешко је наћи планину у СФРЈ на 
којој није бар једном био. 

Члан је ПСД „Железничар” из Новог Сада од 
1980. године. Има звање планинарског водича 
и планинарског маркиранта (обележивача пла-
нинарских стаза).

Био је председник Планинарског смучарског 
савеза Војводине од 1994. до 2002. године. Тада 
је створена права другарска, пријатељска атмос-
фера међу свим војвођанским планинарским 
друштвима, без нетрпељивости, љубоморе или 
ексцеса. Крилатица „Сви смо ми чланови једног, 
истог планинарског друштва и покрета” - важи и 
данас. Међу друштвима Војводине нема спорова. 
Напротив, веома често се организују заједнички 
успони на планине. За време његовог мандата 
оформљена су многа нова планинарска друштва 
у Војводини као што су: ПД „Вилина водица” из 
Буковца, ПД „Нафташ” и ПД „ГСП” (данас ПД 
„Фрушка гора”) из Новог Сада, ПД „Кинђа” из 
Кикинде и ПД „Равничар” из Бачке Паланке. Сва 
наведена друштва и данас успешно раде.

Захваљујући Александру Дамјановићу ми 
данас у Србији имамо четири спомен-обележја 
посвећена великанима планинарства. То су: 
спомен-обележје оснивачима планинарске 
организације у Војводини на Масној ћупи, на 
Фрушкој гори; споменик доктору Игњату Пав-
ласу, првом председнику Планинарског друштва 
„Фрушка гора”, једном од оснивача планинарског 
покрета у Србији; споменик заслужном 
планинару Ранисаву Илићу Банету, на дотада 

безименом врху планине Рудник; и споменик 
Душану Митровићу Спирти на планини Букуљи 
код Аранђеловца, једном од најзаслужнијих људи 
за настанак планинарства како у Војводини, 
тако и у Србији. За сва четири поменута спомен-
обележја Александар Дамјановић, не само да је 
био иницијатор подизања споменика, већ често 
и његов извођач, градитељ, заједно са осталим 
планинарима и пријатељима који су ценили лик 
и дело великана планинарства.

Био је иницијатор и промотер увођења нове 
спортске гране - планинског трчања, које је сада 
у склопу атлетске организације. Прва оваква 
трка је одржана на теренима Фрушке горе на 
локалитету Масна ћупа још 2001. године.

Аца није био на седам највиших врхова 
континената, али се пео на Арарат до 4.900 
м/нм, Кавказ (кров Европе), до 4.800 м/нм, 
Килиманџаро (кров Африке) до 5.000 м/нм. 
Наведене врхове није освојио, али је зато био на 
највишим врховима Марока, Египта, Либана, 
Пољске, Чешке, Словачке, Украјине, Мађарске, 
Румуније, Бугарске, Албаније, Шпаније, Андоре, 
као и највишим врховима свих република бивше 
Југославије.

Прешао је 90 трансверзала из Србије и целе 
бивше Југославије. То значи да је препешачио 
хиљаде километара, да се попео на безброј врхова 
високих од 500 до 3.000 метара и посетио многе 
кањоне, изворе, пећине, историјска и туристичка 
места широм ондашње земље. Из иностранства 
има трансверзалу са Мечека у Мађарској, као и 
бугарску трансверзалу с 100 контролних тачака, 
а која, поред десет највиших врхова Бугарске, 
повезује и многе кањоне пећине, историјска 
и туристичка места, те тако захтева обилазак 
готово целе земље.

Обележио је, маркирао, преко 1.000 км 
планинарских стаза, како по Фрушкој гори, тако 
и на Голији, Медведнику, Јабланику, Маљену... 
Обележио је и обновио трансверзалу Сремски 
фронт. Маркирао је нову трасу Европског пеша-
чког пута Е-7 кроз Фрушку гору у дужини од 
око 60 километара. Дуже од двадесет година 
обележавао је и обнављао разне деонице Фруш-
когорског маратона.

Био је потпредседник Организационог одбора 
Фрушкогорског маратона током четири године.

Током своје богате планинарске каријере 
био је четири године начелник (организатор 
излета и похода) у свом матичном друштву 
ПСД „Железничар”, Нови Сад. Затим је у једном 

мандату, четири године био члан Управног 
обора Планинарског савеза Србије и начелник 
Планинарског савеза Србије. У два мандата је 
био председник Комисије за планинарске путеве 
и трансверзале при Планинарском савезу Србије.

Осмислио је, организовао и водио преко 500 
планинарских једнодневних и вишедневних 
излета у земљи са бројем учесника који је често 
прелазио бројку од 50 планинара у једној акцији.

Осмислио је, организовао и преко 50 пута 
водио планинаре не само „Железничара”, већ 
и других планинарских друштава Србије и 
Југославије на планинске врхове широм света. 
Путовало се у Мађарску, Словачку, Украјину, 
Румунију, Бугарску, Турску, Шпанију, Мароко, 
Иран, Сирију, Либан... 

Био је уредник и добрим делом и аутор 
две планинарске монографије - једну о ПД 
„Маглеш” из Ваљева, једног од наших најстаријих 
друштава, а другу о ПСД „Железничар” из Новог 
Сада на читавих 450 страна. У припреми је била 
и допуна монографије која је требала да изађе 
2021. године поводом 70 година од оснивања ПСД 
„Железничар”, на којој је увелико радио.

Аутор је више планинарских књига и водича. 
Набројаћемо их: „Планине и око њих”, „Фрушкој 
гори са љубављу”, „Упознај Дивчибаре”, 
„Упознај Рудник и Таковски крај”, „Стидљиви 
хук Фрушкогорских водопада” и „Тамо-амо по 
Србији”. Припремао је још две књиге - „Тамо-
амо по свету” и „Сећања из Другог светског 
рата” - које су светлост дана требало да угледају у 
наредном периоду.

У дневним листовима „Дневник” и „Грађански 
лист” објавио је више од 200 чланака туристичко-
планинарског садржаја као вид популаризације 
планинарства.

У оквиру Удружења грађана „Снага прија-
тељства” – Амити из Београда, која сакупља 
најбоље путописе старијих особа у оквиру 
„Драганове награде” за најбоље путописе, Аца 
је у више наврата освајао прве награде, да би на 
крају добио титулу „мајстор пера”, јер је сваки 
његов путопис био бољи од других. 

За телевизије „Канал 9” и „ТВ Панонија” водио 
је сталну емисију о планинарству. Учествовао је 
у више ТВ емисија које су емитоване на разним 
телевизијским станицама.

Пуних 20 година је члан, било редакције или 
издавачког савета, гласила Планинарског савеза 
Србије, Планинарски гласник. У Планинарском 
гласнику објавио је око 130 ауторизованих 
чланака посвећених планинарству.

Током своје дугогодишње планинарске 
каријере одржао је многобројна предавања 
на планинарским скуповима, курсевима за 
планинарске водиче, маркиранте, на основној 
школи планинарства...

За свој дугогодишњи рад у планинарству има 
неколико планинарских признања и звања: звање 
„Заслужни спортиста”, „Плакета Планинарског 
савеза Војводине” и „Повеља Планинарског 
савеза Србије”. Сем наведених планинарских 
признања, нема никакво друштвено признање.

Аца је у планинарству оставио велики и 
неизбрисив траг. Где год би се појавио са својом 
Надом, сви су га познавали и свуда је имао 
пријатеље. Радо је са друштвом волео да ћаска 
о планинарству, о напретку, о новинама које је 
време доносило, о крајевима које посећујемо, о 
свему што је градило наше планинарске приче и 
животе. Волео је друштво, путовања, заједничке 
вечере и дружења, уживање у лепом вину, доброј 
домаћој храни, песми, у искреном пријатељству 
планинара од Триглава до Ђевђелије и шире.

Млађим планинарима је радо помагао да 
што пре стасају у добре планинаре, не жалећи 
потрошеног времена да нам несебично помогне 
у едукацији о планинарству и причама о 
планинама и даљинама којима није био краја. Он 
је био као добри и велики отац, који својој деци 
жели да се посвети максимално, учећи их помало 
о животу, срећама и тугама, и о планинарству, 
као спорту који се воли и живи.

Иако нас је напустио, његово присуство и 
утицај ће још дуго бити ту међ нама. Путоваћемо, 
писаћемо, водићемо, волећемо, певаћемо, дру-
жићемо се, помагати једни другима, ширити 
лепо што планина нуди на млађе генерације, 
веселићемо се, делићемо добро и зло и живети 
планинарство онако како је то Аца радио читав 
свој живот, како је знао, волео и преносио на нас.

Драги „ћале”, „Цојле”, Ацо, где год да си сада, 
вечно ћемо те се сећати, спомињати те, ширити и 
допуњавати твој лик и дело, док нас има. Остаћеш 
већно у нашим срцима. Воле те и волеће те твоји 
планинари.

 Горан Зубић

Обележио је, 
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Јабланику, 
Маљену...
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планинарских 
признања и 
звања.
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МаниФеСтациЈе

Међународни дан планина 
обележава се 11. децембра. 
Установљен је Одлуком Генералне 
скупштине Уједињених 

нација још 2002. године, како би се истакао 
њихов значај за природу и људе. Како истичу 
стручњаци Светске организације за природу, 
планине обезбеђују највећу количину слатке 
воде, регулишу климу и квалитет ваздуха, 
представљају станиште за четвртину биљних и 
животињских врста, док 15% светске популације 
живи управо у планинским подручјима. 
Ипак, њихова биолошка разноврсност 
угрожена је услед климатских промена, 
неодрживе пољопривреде, искоришћавања 
рудних богатстава, крчења шума, криволова, 
пренамена земљишта и прекомерне градње. Уз 
природне катастрофе, све то доводи до крхког и 
нестабилног окружења за локалне заједнице.

Многе државе 11. децембра организују низ 
акција, симпозијуме и дешавања, указујући на 
проблематику очувања еко система планинских 

подручја и на тај начин афирмишу планине и 
њихов велики значај за очување људске односно 
популације уопште.

Од првог дана обележавања Међународног 
дана планина чланице нашег Савеза и њихови 
чланови обележавају овај дан, а током целе 
године помажу у очувању планинске природе, 
обнављају и обележавају планинарске стазе и 
путеве, уређују планинске изворе и чесме, чисте 
планине од отпада…

Подсетимо се… Прошле године Међународни 
дан планина обележили смо свечаним скупом 
на коме су додељена признања, пехари и медаље 
нашим спортистима и основим организацијама 
за значајне постигнуте резултате, те захвалнице 
институцијама са којима смо имали 
успешну сарадњу као што су Министарство 
заштите животне средине, Спортски савез 
Србије, Министарство омладине и спорта и 
осигуравајућа кућа ДДОР Нови Сад.

 Генерални секретар
 Светлана Вељковић

Низом 
манифестација 

широм света 
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планинских 

подручја...

Међународни
дан планина 2020.
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Претплатите се на „Планинарски гласник”. на тај начин 
подржавате рад савеза и чините видљивијим наше заједничке 
напоре и успехе. Тако постајете актер историје планинарства у 
србији, а генерације које долазе - пратиће ваш траг.

године 1939. српско планинско друштво покренуло је часопис „наше 
планине”, који је излазио до 1941. године. објављена су три броја. 
децембра 1951. године планинарски савез србије покренуо је 
часопис за планинарство и алпинизам „кроз планине” који је 
излазио до 1962. године. објављен је 21 број. 

од 1994. године часопис излази под насловом „планинарски гласник”. 
први уредник био је владимир поповић.

наш магазин временом се мењао, баш као и планинари и људи који 
су га уређивали. ипак, без обзира на изазове и недаће - увек је био 
глас велике планинарске породице.

Телефон: 011/323-13-74

и-мејл: office@pss.rs
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Претплатите се!
годишња претплата: 600 динара
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календар такмичења
и манифестација

планинарског савеза Србије
у 2021. години

преузмите путем линка


