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ФИЗИЧКА ПРИПРЕМА ПЛАНИНАРА
Последње поглавље
СРЧАНА ФРЕКВЕНЦИЈА И ЊЕН ЗНАЧАЈ НА ТРЕНАЖНИ ПРОЦЕС
Зашто пратити срчану фреквенцију?
- Срчана фреквенција је мерна јединица за рад срца;
- Срчана фреквенција је директно повезана са интензитетом рада у току тренинга;
- Вредност срчане фреквенције се разликује од поједница до поједница, чак варира код
исте особе у различитим данима.
Зашто је важан монитор (пулсметар) срчане фреквенције у тренигу?
- Повећава безбедност/сигурност током оптерећења;
- Повећава квалитет/оптималност тренинга;
- Доприноси добром осећају током тренига;
- Мотивише у постизању циљева.
Алтернатива пулсметру-палпација?
- Традиционални начин да се провери ефекат (оптерећење) тренинга је притиском два
прста на ручни зглоб (артериа радиалис) или главну артерију куцавицу (каротивну
артерију) на врату, при чему се броје откуцаји током 10 секунди и добијена вредност се
помножи са 6;
- Поступак је неизводљив током самог вежбања;
- Лако даје вредност са грешком до 15 откуцаја у минути од праве вредности;
- Грешка се увећава са повећањем срчане фреквенције.
Основни параметри срчане фреквенције:
- Срчана фреквенција у миру;
- Максимална срчана фреквенција;
- Срчана фреквенција током вежбања;
- Срчана фреквенција током опоравка.
Срчана фреквенција у миру:
- Мери се након потпуног одмора (минимално 10 минута по завршетку активности) у
лежећем положају;
- Вредност срчане фреквенције у миру ће опадати након оптималних тренинга
захваљујући повећању срчане способности;
- Ниска вредност срчане фреквенције у миру је у релацији са здравственим статусом
појединца.
Ако такмичар у дневнику води евиденцију о јутарњој срчаној фреквенцији у миру може на
време да се уочи појава претренираности. За тренера је то знак да треба да мења режим
рада.
Максимална срчана фреквенција:
- Највишу вредност срчане фреквенције је у току највећег напора – када се достиже
тренутак исцрпљења;
- Њена вредност грубо се може проценити на основу старосне доби: максимална срчана
фреквенција = 220 – године старости.
Срчана фреквенција током тренинга:
- Њена вредност варира у односу на интензитет вежбања (нпр. мали, средњи, велик,
врло велик);
- Способност извођење активности са сталном (константном) непромењеном вредношћу
срчане фреквенције, повећава се током редовног вежбања (нпр. при истој вредности
срчане фреквенције брзина трчања се повећава):
- Циљна вредност срчане фреквенције током тренинга је индивидуална и зависи од
максималне срчане фреквенције и срчане фреквенције појединца у миру.
Пролећно издање
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Срчана фреквенција у току опоравка и време опоравка
- Поред срчане фреквенције у току опоравка, опоравак се може мерити и временом
(дужином) опоравка;
- Време опоравка је оно за које вредност срчане фреквенције опада од њене вредности
током вежбања до вредности у стању мировања;
- Опоравак је бржи код особа које редовно тренирају, тј. које имају већу издржљивост.
Максимални срчани пулс се рачуна по формули:
220 – године живота или
Мушкарци: 220 – ½ године живота ( 0,11 x године живота + 4 )
Жене: 210 – ½ године живота ( 0,11 x тежина )
Вредност срчаног пулса у мировању се добија тако што се три јутра по буђењу измери
пулс, сабере и подели са три.
Аеробна тренинг зона простире се у интервалу између 70 и 85% максималног срчаног
пулса.
Минимално време трајања тренинга у аеробној зони износи 12 минута, тек после тога
масти почињу да се разграђују и претварају у енергију. Након 30 минута започиње виши
ниво коришћења масти из резерви и тек након тога аеробни тренинг има пун ефекат.
Доња граница ефикасног аеробног тренинга израчунава се по формули:
Резервни пулс x 0,5 + пулс у мировању
Горња граница ефикасног аеробног тренинга израчунава се по формули:
Резервни пулс x 0,85 + пулс у мировању
Вредност резервног пулса представља разлику између максималног срчаног пулса и
пулса у мировању.
Повећање оптерећења постиже се подизањем интензитета, до 85%, продужењем
трајања и повећањем учесталости тренинга.
АЕРОБНЕ И АНАЕРОБНЕ МОГУЋНОСТИ ЧОВЕКА
Непосредни
извор
енергије
при
мишићном
раду
је
разградња
АТП-а
(аденозинтрифосфата) чија је количина у телу човека веома мала али постојана.
Утрошене резерве АТП-а треба брзо попунити јер ће мишићи изгубити могућност да се
скраћују. Обнављање тј. ресинтеза АТП-а остварују хемисјке реаакције двојаке природе:
дисајне или аеробне када се енергија обезбеђује сагоревањем глукозе и слободних
масних киселина, за чију сврху се користи кисеоник из ваздуха и анаеробне које протичу
без кисеоника. Приликом рада малог интензитета потрошња енергије и захтеви
организма су мањи од максимално могућег. Такав интензитет се назива субкритичним.
Уколико су захтеви организма за кисеоником у току рада једнаки његовим максималним
могућностима долази до тзв. критичног интензитета. Ниво критичног интензитета утолико
је већи уколико је код човека виши ниво аеробних могућности.
АЕРОБНЕ ПЕРФОРМАНСЕ
Количина рада организма спортисте захтева одређену количину кисеоника. Максимална
могућа количина кисеоника које тело спортисте може да искористи означена је
формулом VO2 max (максимална запремина (V) кисеоника (О2) у милилитрима коју
човек може да унесе и утроши у организму за један минут по килограму телесне масе
док дише на нивоу мора). Што је VO2 max већи, већи је и рад који спортиста може да
изведе. Способност је генетски предодређена, може се донекле повећати тренингом.
Формула за израчунавање VO2 max :
VO2 max = (d-505)/45
d – претрчана дужина у метрима за 12 минута (Куперов тест)
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Куперов тест: рекреативци и такмичари
године
и пол

Веома добро

добро

просечно

лоше

веома
лоше

13-14 M

2700+ m

2400 - 2700 m

2200 - 2399 m

2100 - 2199 m

2100- m

13-14 Ž

2000+ m

1900 - 2000 m

1600 - 1899 m

1500 - 1599 m

1500- m

15-16 M

2800+ m

2500 - 2800 m

2300 - 2499 m

2200 - 2299 m

2200- m

15-16 Ž

2100+ m

2000 - 2100 m

1900 - 1999 m

1600 - 1699 m

1600- m

17-20 M

3000+ m

2700 - 3000 m

2500 - 2699 m

2300 - 2499 m

2300- m

17-20 Ž

2300+ m

2100 - 2300 m

1800 - 2099 m

1700 - 1799 m

1700- m

20-29 M

2800+ m

2400 - 2800 m

2200 - 2399 m

1600 - 2199 m

1600- m

20-29 Ž

2700+ m

2200 - 2700 m

1800 - 2199 m

1500 - 1799 m

1500- m

30-39 M

2700+ m

2300 - 2700 m

1900 - 2299 m

1500 - 1899 m

1500- m

30-39 Ž

2500+ m

2000 - 2500 m

1700 - 1999 m

1400 - 1699 m

1400- m

40-49 M

2500+ m

2100 - 2500 m

1700 - 2099 m

1400 - 1699 m

1400- m

40-49 Ž

2300+ m

1900 - 2300 m

1500 - 1899 m

1200 - 1499 m

1200- m

50+ M

2400+ m

2000 - 2400 m

1600 - 1999 m

1300 - 1599 m

1300- m

50+ Ž

2200+ m

1700 - 2200 m

1400 - 1699 m

1100 - 1399 m

1100- m

АЕРОБНИ ТРЕНИНГ
У оквиру методике аеробног тренинга потребно је:
Усавршавати оксидативне енергетске процесе и стално надокнађивати потрошену
енергију транспортом кисеоника на периферију локомоторног апарата.
Потребно је усавршити динамичку синхронизацију функција свих органа и органских
система који су одговорни за транспорт и потрошњу кисеоника током тренажне
активности.
Повећање аеробне способности постиже се подизањем пулса у тренажну зону која је 65
– 85% максималне срчане фреквенције, вежбањем на овом нивоу минимално 30 минута,
оптимално до 40 минута три пута недељно.
Планинари могу побољшати своју аеробну способност следећим активностима на
отвореном: пешачење, пртење снега са ранцем, крос-кантри скијање, трчање у природи,
пењање уз степенице са ранцем, вожња бицикла, ролера и сл. У затвореном простору
резултати се могу постићи помоћу машине која симулира степенице, траке, симулатора
нордијског трчања, стационарног бицикла, машине за веслање, степера, пливања итд.
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АНАЕРОБНИ ТРЕНИНГ
У оквиру методике анаеробног тренинга потребно је решити три основна задатка:
Подићи функционалне могућности фосфокреатинског механизма
Усавршити гликолитички енергетски механизам
Повећати ефикасност нервних структура у специфичним условима кисеоничког дуга.
Анаеробни процеси одигравају се када се прекорачи вредност од 85% максималне
срчане фреквенције. У тим условима долази до повећавања присуства млечне киселине
у крви. Стање се детектује утврђивањем повећаног присуства лактата (соли млечне
киселине) у крвној плазми. Ниво лактатне толеранције повећава се тренингом.
Анаеробни тренинзи не би требали да се реализују чешће од 3 пута недељно. У пракси
се програмирају 2 до 6 пута недељно, а најчешће код спортских пењача.
ТЕХНИКА ТРЕНИНГА
Спортска техника је рационално, биомеханички ефикасно извођење структуре кретања
које се налази у садржају појединог спорта, у циљу решавања конкретног задатка.
Техника мора да омогући максимално испољавање оних способности спортисте
(функционалних и моторичких) од којих зависи резултат у одређеној спортској
дисциплини.
Рационална техника омогућава економичност и лакоћу извођења покрета, ритмичност и
хармоничност кретања.
Спортску технику чини богатство моторичких програма за извођење структуре кретања и
целокупност таквих кретања, као што су: положај тела, пут кретања којег одређује
правац и амплитуда покрета, брзина кретања, темпо и ритам кретања, целокупност
унутрашњих и спољашњих сила које имају одређени утицај на кретање.
ТАКТИКА ТРЕНИНГА
Тактика је усмерена примена расположивих средстава ради остваривања најбољег
резултата или стратегије. Она представља начин деловања спортисте (смишљен,
рационалан и економичан) током такмичења путем избора и примене одређених
средстава метода и форми. Стратегија одговара на питање: Шта радити? Док тактика
одговара на питање: Како то урадити?
Критеријуми за избор тактике су:
Способности и карактеристике ума
Степен уиграности тима, навезе
Старосна структура тима, навезе
Систем такмичења
Основне тактике успона у високогорству су алпски и експедициони стил. У планинарским
акцијама препознајемо тактике успона у којима се дуго и континуирано напредује или се
успон обавља убрзано уз честе паузе. Током такмичења у планинарској оријентацији
једно од најважнијих питања које се намеће и од којег често зависи успех такмичара је
избор тачке напада на контролну тачку. Од тактике успона преко лавинозног подручја
током зимског успона зависи не само успех већ и безбедност групе. Тактика смењивања
челног пењача у навези одређује брзину кретања навезе приликом алпинистичког
успона, а брзина у пењању понекад значајно доприноси безбедности пењача.
Подела тактике:
•
Тактика наступа на такмичењима
•
Тактика успона
•
Тактика провођења технике
Тактика наступа на такмичењима
•
Тактика на екипним такмичењима
•
Тактика на појединачним такмичењима
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Тактика високогорских успона
•
•
•

Експедициони стил
Алпски стил
Соло стил

ДИЈАГНОСТИКА У СПОРТУ
Директно одређивање вредности VO2 max
Границе људских способности и резултати у
спорту се из године у годину померају.
Пошто се генетска предиспозиција и
волумен тренинга не мења здраворазумски
се може закључити да се резултати
унапређују захваљујући паметнијим и
економичнијим начинима тренинга. Да би се
израдио квалитетан програм тренинга и
успешно спровео неопходно је имати увид у
специфичне захтеве сваке планинарске
дисциплине и остварити увид у актуелно
стање способности, особина и знања
сваког појединог спортисте. На основу
препознавања добрих и лоших страна
тренираности
спортисте
могу
се
поставити циљеви и задаци тренажног
поступка. Пре почетка састављања
тренажног програма потребно је извршити
преглед у спортско-медицинској установи.
Резултати указују на опште здравствено
стање планинара као и на аеробне
способности - VO2 max.
СПЕЦИФИЧНОСТИ ТРЕНИНГА МЛАДИХ
СПОРТИСТА
Деца и адолеценти се не смеју тренирати
као одрасли у малом. Они имају јединствен процес развоја. Раст и развој костију,
мишића, нерава и органа снажно диктирају њихов физиолошки капацитет и моторичке
способности. Развој деце прати пораст свих функционалних капацитета. То су моторичке
способности, аеробни и анаеробни капацитет.
У сваком тренутку тренер мора да узме у обзир индидуалне разлике: степен развоја,
тренираност и искуство, здравствени статус, брзину опоравка између тренинга и
такмичења, специфичности полова и др.
Сви принципи спортског тренинга младих спортиста се ослањају на физиолошке
карактеристике у претпубертетском, пубертетском добу и за време адолесценције.
Тренинзи могу бити усмерени на развој снаге, аеробне и анаеробне способности. Деца
имају врло адаптиван организам, осетљив на тренажне садржаје и зато је битно
применити специфичан програм у односу на њихове године.
У иницијалној фази (почетно раздобље тренинга детета) деца би требала пролазити
кроз програме тренинга ниског интензитета у којима је нагласак на забави. Програми
тренинга за те младе спортисте морају се усредсредити на целокупни спортски развој, а
не на специфичност спортске гране. Треба фаворизовати учешће у игри, а не потребу за
побеђивањем.
Пролећно издање
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Снага се код деце повећава доминантно захваљујући неуролошким факторима, а не
повећањем мишићне масе-обима. Код адолесцената се због вишег нивоа тестостерона
снага доминатно повећава на рачун мишићне масе-обима и специфичне тензије-силе.
У пубертету, знатно лучење естрогена код женског и тестостерона код мушког пола,
доводи до њихових разлика у телесној композицији. Између 12. и 14. године (око
пубертета) нема битне разлике између полова у висини, тежини, обиму, ширини костију и
кожним наборима.
Разлике између полова у нивоу анаеробног прага су мале или непостојеће. Жене могу
повећати снагу за 20-40%, као резултат резистетног тренинга.
Истраживање Олимпијског комитета Уједињеног Краљевства показује да је
најпрецизнији показатељ успеха неповољна ситуација у младости, и они издвајају
термин “еластичност” или “прилагодљивост” који означава “способност објекта да се
врати у првобитно стање након стреса”. Пренесено значење је да уколико дете успе да
се избори са одређеном неповољном ситуацијом у младости да постоји велика
вероватноћа да ће у будућности бити у стању да функционише ван зоне комфора. За
конструисање система успеха (система развоја или одабира талента) треба узимати
неповољне ситуације као “филтере” и треба креирати неуспех који се може “преживети”
(неуспех који неће удаљити децу од спорта или их искључити из даљег рада) и дати
шансу људима (деци, спортистима) да не успеју.
Ако је неко дете спорије, мање снажно или мање издржљиво од другог детета када обоје
имају 11 година, то није валидна назнака да ће тако бити и кад буду имали 18 година или
23 године. Осим потенцијалне разлике у старосном добу, постоје и многи генетски
фактори који утичу на брзину стасавања, односно период када дете улази у период
пубертета и период адолесценције. Нека деца имају тенденцију да веома рано достижу
велики проценат максималне способност када су у питању снага и брзина, док се нека
развијају споријом стопом развоја. Не сме се изгубити из вида да се обично по
перформансама из категорије пионира, кадета и јуниора дете “обележава” као
талентовано или неталентовано, и да се обично прави лоша селекција која искључује
оне који касно стасавају, када велики број потенцијално надарених не испуни свој
потенцијал јер не остану у спорту.
Код такмичарских категорија млађих узраста уочљива је чињеница да су на
такмичењима успешнија деца рођена на почетку календарске године. Чињеница је да се
спортска такмичења у млађим категоријама одржавају по старосном добу које се гледа
на уобичајеном периоду од јануара до децембра. Репрезентативан пример је и школа
фудбала Барселоне где је број деце рођених у јануару 46, у јулу 9, а у децембру 1.
Вероватноћа да ће дете у тиму школе фудбала бити рођено у децембру је мања од
0.5%.
Највећи разлог због успешности деце рођених у првим месецима године у млађим
категоријама се приписује једноставно напретку у развоју који се дешава великом
брзином. Деца која су рођена у јануару су виша од деце која су рођена у децембру, осим
тога она су и бржа, поготово у периоду до 13-е године.
-Крај серијалаИсо Планић
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На Фрушкој гори пешачењем смо испратили Стару и ушли у Нову годину

НА КРАЈУ ОПЕТ НОВИ ПОЧЕТАК

Последњи викенд у 2017. и 02. 01. 2018. године, чланови ПСД „Поштар“ из Новог Сада
провели су са планинарима и пријатељима на Фрушкој Гори.
Катарина и Љубомир Паљић су 30 и 31.12.2017. са најближима и новим члановима
обилазила околину Стражилова и Главице. У суботу су до дома на Стражилову стигли из
Буковца. Посетили су споменик Бранку Радичевићу и преко коте „Астал“ дошли до
извора „Вилина водица“ и даље преко Главице до дома под Главицом и Парагова.
У недељу су уживали пешачећи у околини дома „Под Главицом“, ПД „Занатлија“ из Новог
Сада.
Снимке начинио Дарко Плиснић.
Душко Косјер је са члановима ПСД „Железничар“
31.12.2018. пешачио кроз Нови Сад и Петроварадин.
Програм обиласка осмислила је Олга Маринчић; кејом
поред Дунава од споменика „Породица“, да се не
заборави 1942. Прелазили су преко мостова обишли
подграђе, градић и Тврђаву у Петроварадину.
Уживали су у лепом времену и првом организованом
преласку преко новог „Жежељевог“ моста. Посетили
су „Лудвигов“ бастион, бродарски сат и пролазили
кроз тунеле на Тврђави. Снимали су споменике,
детаље грађевинске виртуозности и панораму која
плени са бедема Петроварадинске тврђаве.
Снимке начинили Душко Косјер и Мира Радусин.
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НОВОГОДИШЊА ПЕШАЧЕЊА НА ФРУШКОЈ ГОРИ
Другог јануара 2018. уприличене су три „Новогодишње шетње“ на Фрушкој гори.
Пешачило се од Раковца, Парагова, Иришког венца: ПСД „Поштар“ (14) су пешачили од
Раковца преко „Кестена“, „Плане“, планинарског дома „Змајевац“ и „Краљеве столице“ до
планинарског дома „Железничар“ на Поповици. На седлу између „Кестена“ и „Плане“
придружили су им се гости из удружења „Брегић“ (19) из Зрењанина до дома на
Змајевцу.
ПД „Нафташ“ је повео планинаре (11) од Парагова преко Црног чота до Иришког венца и
преко Краљеве столице до Дома ПД „Југодент“, „Орлово гнездо“ и Парагова.
Парагово, па „Зеленом
стазом број 11“ ка Иришком
венцу. Водио и снимао
Душан Томић.
На Црном чоту. Преко
Иришког венца пешачећи
ка Парагову одморили су
се у „Орловом гнезду“
Славица члан ПК „Спартак“
из Суботице, са Драгињом
из „Поштара“ пешачиле су
од Иришког венца до
манастира Хопово и назад.
Киша је многе спречила да
се рекреирају и друже на
Фрушкој гори. Упорни су
награђени
веселим
друштвом, добрим расположењем и наздравили за Нову. Било их је укупно 46.
Овако су се дружили планинари из
ПСД „Поштар“ (3), ПД „Фрушка
гора“ (6) и „Железничар“ (2) из
Новог Сада са гостима, из
планинарске секције ФТН у Новом
Саду
(3),
а
из
Зрењанина
„Брегић“(19).
Кренули су из Новог Сада у уторак,
02.01.2018. године у 08:20 часова
аутобусом број 78 за Беочин село,
до раскрснице за Раковац. Време
кишовито и магловито. Баш какво
нико није желео. Планинари кажу:
Не постоји лоше време за планинарење. Постоји само лоша опрема. Морала, доброг и
веселог расположења никада не мањка.
Пролећно издање
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Старт „Новогодишњег пешачења“ био је у 09:00 часова, трасом „ЖУТЕ СТАЗЕ број 19“
од „Поште “. Било их је 14. Кренули су узбрдо, степеницама ка викенд насељу Салаксија.
Наставили су даље преко коте „Кестен“ и седла између манастира Раковац и „Црквице у
стени“ па кроз каменолом Раковац, до планинарског дома на Змајевцу. На седлу су им
се придружили стари планинари из времена када је у Зрењанину постојао Огранак
новосадског ПСД „Поштар“, па касније удружење „Брегић“ (19). Довео их је Драган
Прохаска. Међу њима били су и „Поштар“-и Драган Ћурчић и Душан Бојиновић.
Паузу за оброк и освежење направили смо у планинарском дому на Змајевцу.

После дуже паузе Цветин
је госте из Зрењанина од
Змајевца
преко
коте
„Градац“ повео назад до
манастира Раковац где их
је чекао аутобус.
Наша група је после
освежења
наставила
пешачење
гребеном
Фрушке горе, гребеном
поред асфалтног пута до
Краљеве столице (503м)
до рампе, па „Црвеном
стазом број 12“ преко Ваге
до Поповице. Стаза је
дугачка:
око
16
км.
Висинска разлика успона:
око 670 м. Водичи су били Синиша Петров, Цветин Ристановић и Душко Косјер.
Припремио Борислав Вељковић

Пролећно издање
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Варадин 2018
15. Новогодишња трка у организацији ОАК “Нови Сад“ из Новог Сада, одржана је у
суботу 13. јануара на теренима Варадинске тврђаве, и на тај начин је отворена нова
такмичарска сезона у 2018. години. Колико су се оријентирци зажелели такмичења
говори податак да се у градићу у Штросмајеровој улици, где се налазио такмичарски
центар, окупило преко 100 учесника, из десетак српских клубова, распоређених у
9.такмичарских категорија. Место старта је било смештено у пешачком пролазу
Београдске капије што је дало један аутентичан изглед надасве примерен целокупном
амбијенту тврђаве.

Нисам био испуњен жељом да учествујем, јер током године на Тврђави, било је сем три
званичне трке и пар тренинга, сматрајући да на овако препознатљивом, отвореном,
нешумском амбијенту, неће долазити до изражаја техника оријентиринга праћена
избором бројних траса кретања, него спринт са бројним физичким захтевима неке
планинске трке. Таквом размишљању је допринео и сам организатор у склопу својих
позива за такмичење; најпре 5 по реду (наравно традиционално када смо народ коме је
све традиција); па онда исправака 15 по реду са документованом фотографијом са те
прве новогодишње трке; па фотографије са терена које требају да дочарају озбиљност
припрема где је више од педесет одсто снимака била призма са сталком постављена у
подземним ходницима а ја класутрофобичан а организатор склон изненађењима; па је
старт код Београдске капије а циљ изнад жупне цркве Св.Јураја који су удаљени 390м;
па објава да су старт и циљ на истом место; па у последњем билтену (већ не знам који
број носи на месту и још једна српска особеност) поред ознаке старта и ознака ТЦ; па
постављач стазе Душко Радојчић – Фруља; па контролор стазе Душко Радојчић - Фруља.
Е сада би ја, на основу предочених чињеница, да мењам спољне околности везано за
такмичење што не може, али могу да мало исконтролишем свој унутрашњи доживљај. Да
не хучим у себи. Избројих - један, два, три, четири па се зауставим у првом налету и
онда се смирих. Све се преокрену. И направих у себи срећан угођај па тиме и испуних
дан. Отићи ћу у Петроварадин и учествовати на Новогодишњој трци.
Пролећно издање
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Погрешио бих да сам остао код куће. Најпре предтакмичарска атмосфера. Имали сте
континуирано загревање ради сугурног утврђивања позиција онога што сте прочитали у
билтенима и онога шта је у стварности. То је на релацији Стартног места, Такмичарског
центра и локације Циља ако сте се придржавали УПУТСТВА са позива -280-350-390м
пута....!? Дужина пауза на овом интервалном загревању вам је зависила на којег
пријатеља натрчите и време ћаскања од куртоазних до дубоко „промишљених“ о нашем
спорту. Па још старт померен за 10 минута па шта онда бива са стартним листама!? Да
ли и оне трпе измену? Још мало загревања ТЦ - старт и скоро нестаде оно мало
хладноће од влажног ваздуха и фрушкогорца.
Просто сам жалио што сам стартовао у трећем минута како бих што дуже уживао у том
несвакидашњем амбијенту београдске капије у чијој унутрашњости су постављене
станице „клир“ и „старт“; па распоређене карте М-Ж по категоријама; па такмичари који
су се размилели у својим „боксовима“; као да смо ушли у Музеј оријентиринга.

Прва КТ, неких 200м, код усамљеног дрвета на почетку десне стазице која води ка
горњем улазу. Организатор већ на самом изласку из капије, на првог брежуљку, изразито
уочљивом, на јединој дебелој усамљеној липи, поставља црвено белу призму (за
почетничке категорије). О та фатална привлачност. Многи такмичари из бројних
категорија за старије, летимично погледаше карту, и јурнуше ка њој. Па тек онда почиње
студиозни рад и трчање по своме задатку. Моја КТ2 оријентациона лака, према доњем
паркингу код зграда „Ловотурса“ , тек толико да промени правац кретања што ће се убрзо
увидети као одличан трасерски потез. Ка следећој, смештеној поред усамљеног дрвета
на горњем платоу, што даје хлад учионицама „ликовњака“ и „музичара“, нуде се две
стандарне варијанте. Или преко Мањежа или ка горњем улазу или ка главној капији са
три подваријанте. Класично стазицом поред аутомобилског пута са равномерним
успоном и не тако напорним трчањем до платоа или краћом трасом коју чини уска
стазица поред ограде војске па успон и након тога мала дилема-лево. Краћа траса је
уједно била у то мало шумског амбијента што овде можете наћи па се за њу и одлучих.
На следећу КТ, смештена на највишој коти средњег Бастиона, овога пута расположени
за трасирање стазе Фруља нас ставља пред нешто мању дилему. Два избора трасе
Пролећно издање
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кретања. Брзо се одлучујем за дужи и једноставнији правац што значи мање гледања у
карту и мање споријег темпа. Пред оверу ме сустиже Рајко Војновић, изузетно уочљив
због свога жутога дреса, што ћу убрзо искористити, па га следити попут несташног
лептирића до следеће КТ смештене у рововима према огради Транџамента. Наравно без
гледања у карту. Уштеде у серотонинима и неуротрансмитерима за неко време. Рајко
стоји ставља наочаре, осматра пут Мајура, осматра пут Каменице, осматра пут Штранда,
као да чека селџуке да се појаве. “Шта је ово Боро“- прозбори. Сада и ја узимам компас,
па карту, па је окрећем к'о основац – почетник, јер тристотине метара нисам пратио
правац кретања, сем тог дреса, и палац навигатор никако да нађе своју позицију. “Где је
тачно наша контрола“ – упитах. Ипак је лакше да погледам код њега положај наше
контроле јер смо иста категорија него губити секунде у претрази по карти. „То је та
плитка рупа само неких
десетак метара удесно“ - прокоментарисах. Онда и ја започех са сличним покретима као
Рајко малопре. Моји бешу делотворнији јер упоређујући ивицу шанца са оградом
Транџамента, крајичком ока на неких осам метара од нас тј. плитке рупе код које смо
били, угледах врх контролног сталка. „Фруља, Фруља“. Наша КТ. Две плитке рупе. Једна
само уцртана. Душко Радојчић који неће никада бити уписан у листу наших добрих
реамбулатора има изванредан осећај за корекцију терена, али му „време“ или „нешто
друго“ никада не дозволи да се искаже, па ће изласком на терен посветити пажњу само
малом простору око контроле где ће поставити и дореамбулисати један мањи простор
око ње ако је потребно. Шта се овога пута десило открио сам дедукцијом у стилу Конана
Дојла а себе поставио у улогу мога колеге др Ватсона гледајући постављене
фотографије на фејсбуку са обиласка терена. Истраживачки дух се спустио у тунеле и
Душко започиње цртање тог Вобановог лавиринта за још једну верзију оријентиринга ундерграунд. Оно надземно на трен је заборавио.
Већ ка следећој контроли која се налазила у једном од малобројних али затворених
улаза у ходнике Тврђаве, смештеног поред пута за Сремску Каменицу, долази до
изражаја онај „стари добри“ Фруља, каквог га знамо давних година, као постављача.
Доле до КТ па онда нагло горе на Бастион број 2. А да је то доле у шуми па да се сјуриш
низ падину и немаш времена за гунђање због концепције него је ово прављена стрмина,
да они вешти успону анадолци, не могу тако лако да је савладају. Са подметнутом
пластиком за санкање под седални део том варијантом престижеш ривала. Ипак је ово
трка промотивног карактера па околни пут као изабрана варијанта добро дође за
пријатно истрчавање а резултат је у другом плану. Затим следи контрола, а где него на
горе, док смо још у Фруљиним ретровременима, „виа ферата“ на којој су сајле
неуједначеног квалитета; те добра жила багрема и киселог дрвета; те нешто осетљиви
стари руј; те агресивнија лоза купине; до сипљивог бусења трава. Ако вам прусик није у
функцији, привремено вам рука остане у ваздуху, проклизне патика, то је само неколико
метара ближе каменичком путу.
Чим се дочепах равнине и кружног пута све пребацих на ахилову тетиву и мишиће што је
сачињаваху па брзо стигох до узвишења Бастиона 2. Тек по успону на платоу видех
бројне такмичаре. Замишљени, загледани у карту, са ретким погледима по околини. Моја
Пролећно издање

Путник 102

Страна 1212

КТ добро постављена уз ивицу непроходне вегетације по карти, која је нестала, ваљда
активношћу неког еколошког покрета што је ових дана чистио Тврђаву, али је зато ту

Путник 102

Страна 1213

АКЦИЈА ВЕЛИКИ ШТРБАЦ

величину“, стално нам је у покрету, ознака севера је увек у неком углу карте одређеном
за рекламе, а линије видљиве ко на музичкој свесци - кајданки.
До десете неколико избора варијанти, јер је смештена на горњем делу оних степеница
што воде од низа атељеа наших ликовних уметника тик уз малу кулу стражару. Нисам
прошао кроз пролаза степеницама између атељеа од паркинга него сам ишао околним
путем провлачећи се поред бројних посетилаца који су искористили сунчано преподне за
излет. Две следеће су веза ка последњој, до које је водио пут кроз познати тунел
степеницама за Ђаву од цркве Св.Јураја, и на једној од тих кривина, прво одмориште на
малом платоу када пођете степеницама из градића, где се са леве стране налази бројно
жбуње божиковине, у којој се као новогодишњи дар сместила једва видљива црвено
бела призма. Крај једне поново занимљиве авантуре зване „Новогодишња трка на
Тврђави“.
Душко Радојичићу ЧЕСТИТАМО!
Честитамо и оним најбољима код сениора и то 1. место Билић Милошу (25:52), 2. Билић
Стефану (30:15), 3. Билић Николи (30:24) а код сениорки 1. Докмановић Драгани (39:58),
2. Ћирић Ленки (42:02), 3. Грозданић Јована (46:18).
А ја лично Драгиши Виту код ветерана.
Борислав Стевановић

У суботу 17. 02. 2018. кренули смо на Велики Штрбац. То је највиши врх на Мирочу у
Националнм парку "Ђердап". По плану требало је да на успон идемо у недељу али због
временске прогнозе одлучили смо да идемо у суботу и нисмо погрешили. О дужини стазе
не могу рећи колико смо пешачили јер се подаци не слажу али не мање од 16 а не више
од 18 км.а то је приличан број километара. На успон смо кренули од Пецке баре која се
налази на 89 мнв и попели се на 768мнв. Ишли смо путем до Плоче које представљају
раван простор изнад кањона Мали
казан и кречњачку зараван под
Великим
Штрбцем.
Са
три
видиковца на надморској висини
355мнв. пружа се јединствен
поглед на Дунав и казанске вирове
из птичије перспективе. Са сва три
видиковца пружа се феноменалан
поглед на Дунав и његов најдубљи
и најужи део Велики и Мали казан.
На овом делу, Дунав је уједно
најдубљи (90м) и најужи (150м) у
читавом свом току, од Шварцвалда
до Црног мора. Најшири део
Дунава (6000м) налази се код Голупца.
До Плоча води стаза дужине око 3,5 км. На стази нас је било 23. Не могу а да Вас не
упознам са чињеницом да је ово подручје под првим степеном заштите у оквиру НП
"Ђердап". Богатство овог као и ширег подручја НП "Ђердап" обухватају 43 строго
заштићене врсте, као и 124
заштићене
врсте
биљака.
Национални парк "Ђердап" је
дом за више од 150 врста птица
Још један дан за уживање. Лепо
време, од Плоча до врха Великог
Штрбца снег. Уз пут и на врху
поред снега дочекало нас је и
сунце. Повратак је преко Малог
прилаза један од најлепших
видиковаца, специфичан је због
положаја јер се са њега виде оба
кањона Ђердапа: Мали казан и
иза Велики казан. Видљивост
велика. Организација добра,
темпо ходања одговарајући, велики број учесника. Једном речју дивота.
Драгица Иваноић

Пролећно издање
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видљива црвено-бела призма и одговарајући код. Гласно га изговарам, што баш није у
границама фер плеја, у много бољем акустичностом (отвореном) простора, него што је
то када радите у шуми, где често више помогне звучни сигнал станице, опскрбљене
новом батеријом. Нико не реагује. Гледају карте, замишљени... На следећој, где је
призма положена уз једну усамљену липу, не тако видљиву из мога правца доласка,
наилазим на Мелинду Богдановић. „Шта је ово, па где сам“. „Коју тражиш“. „Број 6усамљено дрво“. „Ово је број 9-усамљено дрво“. Карта, најчешће савијена на „практичну
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28. Пешачење Фрушком гором у спомен на Светог Саву

УСКЛИКНИМО С ЉУБAВЉУ
У суботу, 27. 01. 2018. године, кренули смо из Новог Сада, у 07:55 часова, аутобусом
број 61 за Сремске Карловце.
Организатор је пре старта поделио учесницима пријавне листиће које су попунили пре
старта. Сваки учесник добио је за освежење чоколадну бананицу.
"Ускликнимо с љубављу" је свечана песма коју смо отпевали у центру Сремских
Карловаца код чесме "4 лава". Са јужне стране храма Светог Николе налази се објекат
изнад чије капије је фреска Светог
Саве.
Надахнути ведрим духом, озарена
лица после отпеване свечане песме
пошли смо на пешачење дуго 17,5
км.
Колону су повели Синиша Петров и
др Милан Бреберина Цветин,
Душко, Милорад и Далибор били су
у колони, док су Катарина и Бора
обезбеђивали зачеље.
Пешачили смо деоницом Европског
пешачког пута Е7 од Сремских
Карловаца кроз Дворску башту ка
Дудари, па дуж гребена Черат преко врха Авала (316м) до планинарског дома ПК
„Стражилово“ из Сремских Карловаца.
Пауза
за
оброк
и
освежење
у
планинарском
дому
„Стражилово“ на Черату.
После
дуже
паузе
наставили смо пешачење
деоницом „црне стазе
број 4“ од Дома до
Дирека
(321м),
па
деоницом Фрушкогорске
трансверзале ка Масној ћупи (Спомен обележје оснивачима планинарског друштва
„Фрушка гора“ - 1924. год).
Пошли смо трасом Фрушкогорске трансверзале ка Асталу (486м) и даље трасом „зелене
стазе број 6“ преко Столова на гребен Фрушке горе до Норцева (516мнв). После краће
паузе, наставили смо „браон стазом број 7“ до Вучјег дола.
Из долине попели смо се на „зелену стазу број 6“ до планинарског дома „Под Главицом“,
ПД „Занатлија“ из Новог Сада.
Дужина стазе била је око 17,5 км,а висинска разлика кумулативног успона је 720 м.
Пролећно издање
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После паузе у Дому наставили смо „зеленом стазом број 6“ до Парагова.
Време пролећно у сред зиме. Учесника 112 из 16 планинарских друштава и грађанства.
Хвала им што су увеличали ову 28. традиционалну акцију пешачења Светом Сави у
спомен.
Посебно овим путем истичем да је са нама у колони био и Цветин Ристановић, један од
оснивача овог пешачења давне 1991. године.
Учеснике су срдачно дочекали дежурни планинари у планинарским домовима
"Стражилово", ПСД Стражилово из Сремских Карловаца и "Под Главицом", ПД Занатлија
из Новог Сада.
Хвала им.
На крају пешачења и одмора у планинарском дому под Главицом стигли смо на
планиране повратке аутобусима са Парагова у 16:25 и 16:55 часова од окретнице БУС-а
број 72 у Н. Сад.
Учесници су били опремљени за зимске услове иако је било пролећно време. Дубоке
ципеле и камашне добро су
дошле
на
деоницама
расквашеног
и
блатњавог
терена.
Храна из ранца конзумирана је
на
столовима
испред
планинарског
дома
на
Стражилову.
Једини трошкови били су
аутобусе карте за приградски
ГСП
БУС-а
(61)
до Сремских Карловаца и
повратак са окретнице на
Парагову (72) до Новог Сада.
Водили су колону и бринули о
учесницима: Милан, Цветин,
Душко, Катарина, Синиша, Далибор. Милорад и Бора.
На својој Фејсбук страници Славица Рашуo je поред снимака за незаборав записала
следећи коментар:
"27. 01. 2018. "Uskliknimo s ljubavlju" svetitelju Savi u Sremskim Karlovcima u organizaciji PD
"Poštar' iz Novog Sada. Akcija na koju dolazim godinama!
Okupio se veliki broj planinara i ljubitelja prirode. Divan dan,sunce, prelepa staza, divna Fruška
gora,pozitivno društvo iz raznih gradova Vojvodine.
Mnogi se godinana poznajemo, pozdravljamo!
Osmesi na licu, ruka u ruci s poštovanjem, radost u srcu!
Okean pozitivne energije razlila je po stazi nepregledna kolona!"
Боривоје Вељковић
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18. ПАВЛАСОВ МЕМОРИЈАЛ НА ФРУШКОЈ ГОРИ 20. 01. 2018..

Учесници
који
су
на
манифестацију дошли БУСом са водичем Цветином
стигли су на планирани
полазак аутобуса из Беочин
Села у 15 часова.
Остали
су
лагано
допешачили
до
својих
возила.
ПТТ
планинари
су
са
Организаторима наставили
дружење у планинарском
дому "Под Главицом", ПД
"Занатлија"
из
Новог
Сада. Дочекао их је
Милојко Павловић, домар
и
пожелео
им
добродошлицу. Дружење
је потрајало до после
поноћи. Уз звуке са
хармонике
и
песму
развило се коло.
Боривоје Вељковић се у
име
Организатора
захвалио гостима, ПТТ

ПЕШАЧЕЊЕ У СПОМЕН ОСНИВАЧУ
На јавни позив грађанству Новог Сада и шире одазвало се преко 130 учесника.
Код манастира Беочин учеснике који су пристизали сопственим превозом и пешице од
окретнице БУС-а у Беочин Селу дочекивали су Катарина и Љубомир Паљић, Анђелија и
Мирослав Губаш.
Учесници су на старту добили беџеве Меморијала, чоколадне бананице и флашицу воде
за освежење.
Присутне
је
поздравио
Боривоје
Вељковић
и
захвалио им се што су и поред
тмурног времена дошли да
наставе
традицију
овог
Меморијалног пешачења.
На челу колоне били су наши
водичи, Цветин Ристановић и
Синиша Петров. Колона је
вијугала према Осовљу и
Црвеном чоту (539м) па преко
седла на гребену Фрушке горе
до Павласовог чота (531м). На зачељу колоне били су Илија Петровић и Милорад
Новковић који су обезбеђивали колону учесника на Меморијалу, док је Боривоје
Вељковић посветио пажњу старијим учесницима из Сарајева који су полако за колоном у
лаганом пешачењу уживали евоцирајући успомене о дружењу ПТТ планинара
Југославије.
Положили смо букет цвећа и запалили свећу на спомен обележје др. Игњату Павласу. У
пригодним
беседама
о
Оснивачу присутнима су се
обратили др Милан Бреберина
и Илија Петровић, почасни
водичи ПСС.
Др Игњат Павлас био је
оснивач првог планинарског
друштва, давне 1924. године.
У Новом Саду је тада
регистровано
Планинарско
друштво „Фрушка гора“.
После званичног програма
уследио је повратак, кружном стазом преко Исиног чота (522м), поред напуштеног ПТТ
одмаралишта на Бранковцу до манастира Беочин.
Дужина стазе била је око 15 км, а висинска разлика успона је око 460 м. Време зимско,
прохладно, сунчано. Терен расквашен, местимично блатњав и клизав.
Пролећно издање

планинарима, што су се одазвали позиву за обнову
дружења. Гости су се захвалили на гостопримству
и организацији. Изменили су пригодне дарове.
Било је дирљиво присећање на дружење са
пријатељима ПТТ планинарима који су се
преселили у свет анђела. Ово су били часови
стварања нових пријатељстава међу ПТТ
планинарима. Овога пута Босне и Херцековине и
Србије, а надамо се већ следећег пута да ће нам
се придружити учесници из других суседних
држава. Ово је отворен позив.
Дођите да се дружимо.
Гости из Тузле позвали су присутне да после овог
Похода наставе дружење ПТТ планинара на првом
Сусрету који ће они организовати у подножју
Мајевице другог викемнда јула 2018.
Боривоје Вељковић
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XX УЛТРАФРЕШ
У суботу 3. фебруара 2018. године одржано је
јубиларно
20.
издање
традиционалне
планинарске
акције
UltraFresh.
Акцију
организује ПСД "Стражилово“ из Сремских
Карловаца. На акцији је учествовало 27
фрешера из Новог Сада, Суботице, Београда,
Зрењанина,
Темерина,
Сирига,
Ирига,
Петроварадина,
Пејићевих
салаша
и
Сремских Карловаца.
Водичи акције били су Зоран Јаковљев и
Андреј Чонти, уз помоћ Едина Опрашића и
Владимира Бобића из ПК „Сириг“. Као што је
познато ову акцију карактерише кретање по
тешко приступачним теренима, махом ван
стаза и шумских путева, кроз шумске терене и
поточне долине са израженом висинском
амплитудом.
Окупљање учесника било је у планинарском
дому на Стражилову, где је био старт и циљ
пешачке туре. Стартовало се у поноћ.
Пређено је око 7 км уз постигнуту висинску
разлику од око 900 метара за 4 сата
проведених на „стази“. С обзиром на
конфигурацију терена, извучен је максимум у
успону и силаску. Након старта акције, група
се упутила ка локалитету Манастириште, да
би након уводног кретања по отвореним
теренима, скренули у шуму и спустили се на
асфалтни пут недалеко од паркинга на
Стражилову. То је било загревање.
Лагано се наставило поред Бранковог чардака
узводно првом поточном долином у правцу
Хајдучког извора. Након широког пута, па све
уже стазе, учесници су били приморани да се крећу по блату, те по самом потоку. Код
првог ушћа два потока, група се упутила на први успон, потпуно ван стазе, да би изашла
на маратонску стазу, деоница Стражилово-Манастир Гргетег. Ту је била прва пауза.
Даље је настављено кретање у правцу запада, приликом чега су урађена два спуста,
опет мало кретања по потоку и два жестока успона. Иако је план био да се директно из
потока испење на врх Ђинђош, стаза је мало продужена тако да смо се шумским путем
спустили до Ђинђоша. Одатле је било директно спуштање у Стражиловски поток, а
затим пењање на локалитет Авала и повратак у планинарски дом где је био циљ.
Пролећно издање
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Група је била одлична. Сви учесници су имали веома добру кондицију и ништа лошије
расположење. Ове године, није долазило до развлачења колоне нити до цепања групе
на два дела.
Овим путем ПСД "Стражилово" као и сви фрешери желе да се захвале Игору Шапићу и
Соколском друштву Сремски Карловци на одштампаним мајицама за јубиларни 20.
UltraFresh.
До следећег фебруара...
Зоран Јаковљев

Пролећно издање

Путник 102

Страна 1220

Путник 102

Страна 1221

''КОТЛОВАЧА – ЗИМА 2018''

Тројица ''водича излета и похода у
зимским условима'' који су обуку
завршили по старом програму у
испитном дану полагали су дообуку
за ''водича II категорије'' по новом
програму.
Као резултат свега Служба водича
и ПСРС добили су 9 нових водича II
категорије. Добитак је утолико
значајнији што је на Збору водича
ПСРС одржаном на Стајни 10.
децембра 2017. год. компетенција II
категорије подигнута на 4600 m.
Драшко Згодић, и ако полазник
обуке, као домаћин дома на
Котловачи и члан ПД „Клековача“
потрудио се за пуну удобност свих
који су у време обуке у дому
боравили. А то се огледало пре
свега у загрејаним радним и
спаваћим просторијама и завидном
чистоћом.
Велико хвала Драшку и ПД
„Клековача“ из Приједора.
Милорад Кличковић

ОБУКА ЗА ПЛАНИНАРСКЕ ВОДИЧЕ II КАТЕГОРИЈЕ ПСРС
У периоду од 2. до 10. фебруара одржана је Зимска обуказа водиче ПСРС, односно
обука за водиче II категорије. Обука је одржана на планини Козари, на локалитету
Котловача у близини села Козарац код Приједора. Седиште обуке је било у
планинарском дому ''Котловача'', који је власништво Планинарског друштва ''Клековача''
из Приједора. Све исто као и Летња школа од прошле 2017. године о којој је било речи у
Јубиларном ''Путнику'' бр. 100.
За извођење Зимске обуке значајан је снег, за увежбавање и савладавање одређених
практичних тема. Зима блага и без снега током јануара доводила је у питање локацију
извођења обуке и само извођење обуке. Међутим, у ноћи 2. на 3. фебруара, на самом
почетку обуке, снег је падао у читавом региону, па и на Козари, на којој се формирао
снежни покривач висине 20-30 cm. Током обуке снег се топио, али је падао и нови, па се
ова оквирна висина задржала до краја обуке. То је омогућило квалитетну и потпуну
обраду свих практичних, па и теоретских тема које су везане за снежне услове.
Обука је трајала 8 дана и извођена је по програму који је усаглашен са Комисијом за
стандарде УИАА.
Обуку су изводили Душко Блажић, Горан Бурић и Милорад Кличковић, инструктори са
вишегодишњим искуством у извођењу обука, преко десет обука по инструктору.
Руководилац обуке је био Душко Блажић. Значајну помоћ у извођењу обуке пружио је
Марко Сарић, водич III
категорије ПСРС и сам
полазник обуке.
Обука је имала 6 полазника.
То је омогућило лакши рад
инструктора, непосреднији
контакт и висок квалитет
обуке. Посебно квалитетно
је обрађена практична тема
''Кретање
у
гелендеру''.
Премијерно, на овој обуци
појавио
се
текст
''Метеорологија – Временске
прилике
зими''
аутора
Недељка
Тодоровића,
метеоролога и нашег пријатеља, планинара и спортисте.
Обука је завршена у петак 9. фебруара практичним, писменим и усменим испитом, и
поделом дипломаза водиче II категорије. Сви полазници успешно су завршили обуку и
постали водичи II категорије. Према показаним резултатима и укупном утиску током
обуке, за најбољег полазника генерације проглашен је Драшко Згодић, члан ПД
„Клековача“ из Приједора. За њега је ПСРС обезбедио корисну, и у будућем водичком
послу употребљиву награду - дерезе.
Пролећно издање
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MTB porodica

VOĐENA DOBRIM DUHOM BORANjE
Svi su se kamenčići spretno posloţili u lep nedeljni kolorit, i imamo i te kako o čemu da
pričamo.
Bila ja juče na depilaciji. Ne znam šta mi bi, pa rekoh Tijani: “Vi, naravno, nećete komentarisati
moje modrice, ogrebotine i oţiljke!” A, Tijana će: “Jao, Emira, pa zar nije trebalo do sada da se
na to naviknem!”... Ma, navikla se Tijana za sve ove godine, ali ne zna kako je meni bilo kad
smo se Tina i ja popele na haubu auta i pravile fotosešn: ja u šorcu, a ogromna egzotičnoplava
“šljiva” k'o na vraga izviruje ispod desne nogavice. Nosi ona ponosno neku svoju priču, te mi
zato i nije ţao. Ali, haj'mo redom.
Nešto razmišljam, pa mi i smešno, kad-tad sve doĎe na naplatu. Prethodna dva vikenda smo
se švrćkali po Parcanskom visu i Vršačkom bregu, dobro nam išlo, gospodarili situacijom. Lepi
usponi, kulturni spustevi, nema mnogo ni brige ni pameti. Temperatura bila prijatna, prolećna,
sve nam išlo u prilog da se fino uljuljkamo i zadovoljno smeškamo. Mogu na bajk da sednem i
postrance, onako damski, sve će samo... Povremeno se u nekom malom oblačiću javi Ďavolak
koji se zadovoljno smeška, i tad pomislim kako je to sigurno neki znak. Ali, bi mi previše lepo
da bih o tome tada razmišljala.

E, onda krenu pripreme za odlazak na Boranju. Planinarsko-biciklističko društvo BicikLO iz
Loznice pozvalo je na okupljanje i promociju mtb staze Boranja-Donja Trešnjica. Poziv je ovo
koji se ne odbija! Pokrenuli se mi, pokrenuli i naši prijatelji, i evo nas, hrlimo ka zbornom mestu
na Radaljskom jezeru. U Lešnici, na putu Šabac-Loznica, stajemo da pojedemo masan burek.
Na raskrsnici levo put vodi prema Ceru. Nekad davno sam u ovom kraju odrastala. Proradila je
nostalgija, i ja gutam knedle, zajedno s parčetom bureka. Zovem Selo (moja su deca, kad su
bila mala, uvek govorila: “Mama, zove Selo”), javlja se snaja, pa ujna, a muškarci strateški
rasporeĎeni po njivi. Obećavam da ćemo u povratku svratiti makar do kapije, da udahnem
miris one iste lipe ispod koje sam se igrala, a iza kuće sejala pasulj i ujutro bosonoga i
raščupana trčala da vidim koliko je izrastao… Zovem onda i tatu. Halo, Zagreb, Lešnica zove!
Tuuu..... Tuuu.. Spavaju. Rano nedeljno jutro, a ja bih sad da okupim moju porodicu, makar da
su u mislima sa mnom u ovom lepom danu i dogaĎaju.
Пролећно издање
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Nastavljamo lozničkom zaobilaznicom,
pa prema Banji Koviljači, sve pored
Drine. Put je odličan, i brzo stiţemo do
Banje Radalj i Radaljskog jezera. Već
smo na sasvim solidnoj nadmorskoj
visini, negde oko 460 m, vazduh je
ispunjen sveţinom vode i gustih
četinara. Ovde sam prvi put. Jezero je
veštačko,
nastalo
pregraĎivanjem
Radaljske reke, ali to nije umanjilo
njegovu lepotu. Boja mu je bajkovitoplava i opuštajuća. Već su pristigli i prvi
pecaroši i zauzeli najbolje pozicije u
hladovini. I naše se društvo okuplja, sa
svih strana se čuju uzvici radovanja i
dobrodošlice. Odličan je osećaj biti s
ljudima s kojima deliš istu emociju i
interesovanja. Za mene je emocija
uvek bila ključna u mojim podelama, i
uvek sam se bezrezervno time vodila. I kada bih grešila, ljubav je bila ta koja me vraćala i iz
čije bih se esencije hranila.
Parkirali tik do jezera. Izlazim iz auta kao da sam u dvorištu svoje kuće, vrlo slobodna; priroda
je ta koja me naučila slobodi. Bicikl je taj koji me oslobaĎa u svakoj prilici. Oko mene su moji
prijatelji s kojima u ovakvim akcijama delim sve dobro i lepo, kao i, neminovno, nekad i lošije
trenutke, umorne, nesigurne, posustale. Nije ni čudo što sam ljude počela da delim na “one s
kojima bih mogla biti u planini i osećati se sigurno” i one “s kojima ni u dţungli gradskog asfalta
ne bih doţivela prijatnost”. Sve više boraveći u šumi, planini, pored potoka i reka, prirodni se
instinkti istančavaju i sve manje grešim u proceni ljudi kojima sam okruţena.
Iz nedelje u nedelju naše biciklističke akcije su sve lepše i razuzdanije, sve je više pristalica
dobrog brdsko-planinskog bicikliranja. Izrasli smo u jednu veliku MTB porodicu, u kojoj svako
ima svoje mesto, punopravan joj je član. Povremeno se druţimo na kućnim sastancima,
pravimo planove i veselimo se novom okupljanju. Zato nije ni čudo da su Lozničani naše
današnje druţenje nazvali porodičnim.
Skupilo se nas četrdesetak, moţda i više. Društvo je pristiglo sa svih strana, ali sa istom idejom
i ciljem: da promovišemo MTB stazu Boranja-Donja Trešnjica i novi planinarski klub “Šarena
bukva” iz Malog Zvornika. Ideja je da planinari idu svojom, novoobeleţenom stazom, i zajedno
se sretnemo na ručku i druţenju. Gde, kako, s kim, o tome ćemo malo kasnije.
Vreme je da krenemo u susret lepoj Boranji. Ustvari, već smo na njenoj juţnoj padini i idemo u
osvajanje još većih visina, prema planinarskom domu “Šarena bukva”. Boranja svoje ime nije
dobila po borovima, već po tome što je sva naborana i ispresecana mnogobrojnim jarugama i
potocima. Vozimo polako, jaki su usponi, podloga tvrda, kamenita. Okruţeni smo naizmenično
gorostasnim četinarima i drvetom bukve, kojim je prekriven veći deo planine. O bukvi znam tek
toliko da je izvanredno drvo za pravljenje nameštaja, te da je najbolje gorivo za dimljenje mesa
Пролећно издање
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i ribe. Znam i da je njeno mlado lišće jestivo, i bogato vitaminom C. I, kud ćeš više... Pedalamo
tako i ubrzo stiţemo do planinarskog doma. Dvorište ispred je prilično prostrano i lepo
negovano, tu smo se baš opustili u odličnoj domaćinskoj atmosferi. Kućica, bočno postavljena,
posebno mi je bila simpatična. Neobično mala, kao za patuljke, i ja bih sad tu sela, i čekala
bih, sve dok iz dubine šume ne čujem pesmu vesele druţine koja se vraća iz rudnika... Vreme
je da idemo dalje, previše se ja opuštam.
Iz šume izlazimo na svetlost dana, baš je vruće, sunce prţi nemilice. Još se malo penjemo, a
onda dolazi ono najbolje. Hahaha, još uvek ne mogu da verujem! Kakva je to zabava bila!
Kilometri i kilometri makadamskog puta sa gomilom nasutog šljunka, peska, kamenja. I to sve
na spustu! Krivine baš lepe, ne moţe im se naći mane, pa taman kad pomisliš da si izmakao
još jednoj zamci, ono upadneš u dubok sitan pesak i, ako nisi pri dobroj brzini, samo se uglaviš
i ni makac dalje. Taj sitan pesak, … Što bih volela da znam otkud on tu, da li je nastao
raspadanjem granita kojeg je tu u izobilju, ili je dobijen mlevenjem već prethodno usitnjenog
kamena i posut s namerom baš ovde? Uglavnom, egzotike koliko hoćeš! Tu smo Tina i ja
opušteno ćakulale, zvoNcale, ogovarale i dogovorale, ali ne za dugo, jer je Ţabac odlučio da
nam bude voĎa puta i da proĎe ispred nas. Uspela ja da se nekako izmigoljim, van domašaja
muške dominacije, jer to teško podnosim, i odjezdih niz makadamsku padinu. Tlo se u jednom
trenutku pretvara u taj fini pesak, nagib je nešto jači, malo proklizavam, ali je moja guza
prethodno zauzela dobru poziciju skoro legavši na zadnji točak, tako da sam uspela da se
odrţim i ne pikiram glavom. Nisam baš od onih koji zabadaju glavu u pesak, premda ta
nojevska filozofija nekad moţe i da posluţi. Srećno nastavljam voţnju. Ipak, osetih na pritisak
rukom bol na desnoj butini, lokalizovanu, jedno malo izbočenje, i shvatih da me to moj KTM
Konstantin Veličanstveni opominje da malo ipak pripazim kako se ponašam na ovakvom
terenu i da zaboravim na klizajuće startove, jer, ne igram s bratom fudbal i nemam 10 godina.
Sad mene pretiče Polar, gledam ga kako ulazi u lakat-krivinu, učini mi se malo prebrzo, ali,
znam, Polar je majstor downhilla, veoma spretan i nadahnut pri spustu. Ovaj put je u nekom
proračunu malo i pogrešio, te i proklizao, pao na desnu stranu, preko grudnog koša i šake.
Kaţe, dobro je, ali se upozoravajući bol pojačavao i odluči da se, zajedno sa Ţapcem, vrati
prema planinarskom domu i nazad do jezera. Bi mi ţao, jer smo odlična ekipa za dobro
druţenje i pedaliranje, ali razum je ovde pobedio. Nemojte gledati u mene, nemam ja s tim
ništa.
Sve do Donje Trešnjice uglavnom je bio surov makadamski spust, nešto livade i zemljanog
terena. Trebalo je tu dopunskog opreza, na momente staneš i prekrstiš se, pa ideš dalje. U
jednom sam trenutku osetila blagu nemoć, kad su ruke počele da me bole od silnog
podrhtavanja, ali to je bio samo trenutak. Sve vreme sam osećala neverovatnu radost i
ushićenje! Bilo je fenomenalno, svi smo uţivali, svi smo bili srećni, jer većina nas ovako nešto
nije doţivela. Svu surovost planine i ţivota na njoj mogli smo da osetimo u tih nekoliko
kilometara. To za nas nije bilo ništa, ali tu ljudi ţive, bore se, opstaju kroz vekove, deca upijaju
prve ţivotne lekcije..
Stiţemo u Donju Trešnjicu, u dvorište četvorogodišnje osnovne škole “Miloš Gajić”. Ljudi moji,
kakav je to prizor bio! Muzika za dobrodošlicu, ručak već spreman, pite, proja, kolači.. A, iznad
svega, nasmejana i raspoloţena lica domaćina, koji se raduju svojim gostima, svojim
prijateljima! Posluţeni smo kao najroĎeniji, ovo je pravo porodično okupljanje, i sve ono što

sam poţelela u jutru današnjeg dana, da budem s porodicom, evo, ostvaruje mi se, na jedan
lep, mnogo lep način. Srećna sam, svi smo raspoloţeni i zadovoljni, s nama su i planinari, ima i
mnogo meštana, ovo je dogaĎaj za sve. Od grupe se izdvaja čovek produhovljenog lica,
mirnih, staloţenih pokreta, a ţivahnih očiju. To je Predrag Spasojević – Uča, učitelj ove škole.
Uča, zajedno s učiteljicom Milenom, brine o četrnaest Ďaka Donje Trešnjice. Tu su i
vaspitačica, i domar, i još mnogi drugi koji, svako na svoj način, brinu o budućnosti ove dece i
ovog sela. Sačuvaće oni selo
od zaborava! Kao što su
osvojili naša srca, osvojiće još
mnoga
druga,
svojom
pameću, mudrošću, najfinijom
emocijom, i dobrim voĎenjem.
Mene su i opet preplavila
sećanja, i opet se miris stare
lipe uskomešao s mojim
emocijama. Dvorište škole je
lepo, negovano, prijateljsko.
Nama je ostalo da se
prepustimo i, makar na kratko,
zaboravimo na surovost sveta
u koji se vraćamo.
Vreme
je
za
pokret.
Odigrasmo jedno uţičko kolo,
pa zajedničko fotografisanje.
Opraštamo se od domaćina, sa ţeljom da novi susret preraste u tradiciju. Poznavajući
nadahnute Lozničane, njihovu nesumnjivu harizmu i odlično voĎenje PBD BicikLO, već vidim
ovu ekipu, u proširenom izdanju, ponovo ovde, na istom mestu, s još mnogo dobrih ideja i
uspešnih realizacija.
Povratak do naše početne i krajnje tačke za današnji dan je lep, ali je kretanje bilo mnogo brţe
no u prvom delu dana. Bili smo i siti i odmorni, nadasve zadovoljni. Pili smo i vodu sa jednog
izvora ispod bukve. Tu sam od Nenada saznala da bukva voli vodu i da je zato i ima toliko
mnogo na Boranji, jer je ova lepa planina bogata vodom.
Nemamo mnogo vremena za odugovlačenje, hteli bi da se još jednom okupimo pored jezera i
dogovorimo sledeća druţenja. Spustili se kako je ko hteo, znao i umeo. Boranjske su staze
dobro obeleţene, imali smo i trekove, a i domaćine koji su dobri poznavaoci ovih staza i
odlično nas vodili i brinuli o nama. Tu sam brigu zapamtila još kad sam bila na MTB druţenju
prošlog oktobra, nazvanom MTBitka iznad oblaka, Gučevo 2016. Već sam se onda osetila kao
da sam deo porodice i nije ni čudo što je ovaj dao protekao u tom duhu.
Ljudi moji, braćo i sestre po biciklu, kako bi rekao Miki, promoter i idejni zagovornik Ljubovijske
biciklijade, ostajte mi u dobrom zdravlju, da se druţimo još dugo, da oplemenjujemo svoja srca,
duše i tela!
Pozdrav, do sledećeg susreta!
Emira Miličević
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Novogodišnji maraton Šid 2018

PRVA PETOLETKA!
Prvi dan julijanske godine za trekere je već tradicionalno rezervisan za Novogodišnji maraton u
Šidu. Prva sezonska dugoprugaška trka u prirodi i ovog januara je okupila takmičare iz cele
Srbije, po peti put zaredom. MeĎu njima se našla i ekipa rumskog Borkovca, prošlogodišnji
vicešampioni VojvoĎanske treking lige: sedamnaest zapetih pušaka, od novih lica do
prekaljenih veterana ove planinarsko-trkačke discipline. Treking sezona moţe da počne!
Slučaj je hteo da za VojvoĎansku treking ligu saznam nekoliko meseci pre odrţavanja prvog
šidskog maratona, a zatim moje učešće na toj trci nije bilo nimalo slučajno. Prvi Novogodišnji
maraton u Šidu, tada još uvek duţine 32 kilometra, pamtim kao pravo osveţenje u odnosu na
ostale planinarske maratone na Fruškoj gori, pre svega po tome što se nijedan metar njegove
staze nije preklapao sa stazama Fruškogorskog maratona, Fruškogorske transverzale i drugih
trasa koje bi većina planinara iz okoline znala da preĎe i vezanih očiju, ali i po dobu godine u
koje bi se retko ko odlučio da organizuje jednu takvu akciju.
Godine proĎu dok trepneš. Iz januara u januar sve se pomalo menjalo: staza je produţena na
punih maratonskih 42 kilometra,
neke deonice su izmeštene,
krov zvonika manastirske crkve
Svete Petke kod Berkasova
ofarban je u štrumpf-plavu boju,
a ove godine je porta osvanula
opasana Kineskim zidom... Pa
opet, jedna stvar je već pet
godina ista: dok ne proĎe šidski
maraton, treking sezona nije
počela.
Pet godina je i mnogo i malo
vremena, zavisi kako se gleda.
Voleo bih da mogu da kaţem
da je Novogodišnji maraton za
to vreme mnogo napredovao,
ali, istini za volju, dobra
organizacija od samog početka
nije ostavila mnogo prostora za poboljšanja. Ruku na srce, nije da se ne dešavaju i propusti (i
nije da ih ni ove godine nije bilo), ali ako znamo da se celom tom pričom uglavnom bavi samo
jedan jedini čovek, zar iko iskreno moţe da kaţe da bi sam samcit mogao bolje? Naravno,
uvek će biti onih kojima okrepa neće biti dovoljna, onih kojima markacija neće biti dobra, onih
kojima će smetati blato... Ovi prvi uvek mogu da odu u poslastičarnicu posle trke, drugi uvek
mogu da odu na atletsku stazu na kojoj ne treba razmišljati o orijentaciji, ovi treći... Pa, oni
uvek mogu jednostavno da ostanu kod kuće.
Novogodišnji maraton Šid pregurao je prvu petoletku, sa vrlo dobrim uspehom. Moţda i najbolji
pokazatelj za to je konstantan porast broja učesnika iz godine u godinu, ovog puta skoro trista
učesnika, što trekera što rekreativaca. Sportski centar u Šidu nikad puniji, konkurencija nikad
jača, krofne nikad slaĎe... Medalje za najbrţe, pehari za prošlogodišnje šampione, pokloni za
najvernije (po jedna reprodukcija slike Save Šumanovića za one koji su do sada učestvovali na
svim šidskim maratonima), diplome i bedţevi za sve. Ako je nešto i zafalilo (dobro, osim
markacije na pojedinim mestima, ali imali ste kartu!), to je ona stara priča da dogodine
maratona više neće biti... Kao neko ko je za ovih pet godina naučio skoro svaki metar staze
napamet, nadam se da ćemo se i dalje druţiti u okolini Šida, makar još pet godina.
Пролећно издање
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Kada sam u zoru 14. januara
2014.
godine
na
rumskoj
ţelezničkoj stanici čekao voz za
Šid (verovatno nije bilo toliko
hladno koliko se sećam), nisam ni
u najluĎim mislima mogao da
pretpostavim šta će se sve izroditi
iz proste ideje da te godine
ispešačim sva kola VojvoĎanske
treking lige. Četiri godine i
četrdesetak dugoprugaških trka
kasnije (verovatno bih mogao da
izračunam tačan broj, ali, iskreno,
mrzi me), klub koji je te godine
imao samo jednog takmičara (pa
ne baš i naročito uspešnog) brani
drugo mesto u generalnom
plasmanu osvojeno prethodne sezone i ima desetoro maratonaca na 42 kilometra.
Od desetoro naših na velikoj stazi, šestoro su se prethodnog dana po nimalo naivnim uslovima
popeli na Rtanj; od tih šestoro, Ivica i ja smo ta prokleta 42 kilometra istrčali. Dobro, uglavnom
istrčali,
nećemo
sad
cepidlačiti.
Pet
sati
i
četrdeset pet minuta moţda
nije
sjajno
vreme
za
klasičan maraton, ali za trail
maraton, sa par kratkih ali
solidnih uspona i blatnjavim
deonicama po kojima je
skoro nemoguće trčati, pa
još
dan
posle
zaista
ţestokog zimskog uspona,
pametnom dosta. Ispešačiti,
a kamoli istrčati maraton
dan posle jake planinarske
akcije
moţda
i
nije
najzdravija stvar na svetu,
ali moţe da učini da se
čovek oseća ţivljim nego
ikad.
Kao takmičar, nikad nisam imao preterane rezultatske ambicije, pa nemam ni sad. Sâm sam
sebi jedini pravi protivnik. Kao predvodnik jedne ekipe, to je već druga priča... Ne verujem da je
bilo ko bogom dan da vodi druge. Verujem u ono "prvi meĎu jednakima". Verujem da ako ne
mogu sam da istrčim bar najveći deo staze, nemam prava ni da to traţim od drugih. A iskustvo
mi je nekako pokazalo da kad ideš dobrim putem, dobro društvo se već samo pojavi. Trebalo
je vremena da se ta grudva zakotrlja, ali sad se više ne moţe zaustaviti...
Ţelim da verujem da se i grudva Novogodišnjeg maratona u Šidu zakotrljala preko one granice
kad više nema nazad. Voleo bih da u godinama koje dolaze unapred znamo gde ćemo biti 14.
januara, ili makar gde moţemo da budemo. Makar još pet godina. Pa još pet, i još...
Milan Mirković
Пролећно издање
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KAKTUSI I SNEG
Ove zime smo se baš nagledali snega a hladnoća je bila takva da je nova godina odloţena za
bolje (toplije) sutra. Doček na trgu u Kalgariju je otkazan zbog bojazni da će se pripiti učesnici
smrznuti na temperaturi koja je bila ispod -30C u noći dočeka. Ni ostale noći (a ni dani) ove
zime nisu mnogo bolji, već smo se svikli na -20C pa kad jedan dan malo otkravi i ne boli te lice
čim izaĎeš napolje, prosto ne moţeš da veruješ da moţe da bude tako lepo. Čest i obilan sneg
se pobrinuo da se ne zabarikadiramo potpuno u kući. Taman lepo podstiče da se izaĎe iz tople
ugrejane kuće da se čisti sneg sa trotoara. A kad smo već napolju odemo i do obliţnjeg parka,
dok još pada sneg i nema nikakvih tragova, i kad je sve tiho, da uţivamo u čistoti i netaknutosti
snega, mirnoći koja prekriva ceo dan. Nasloni klupa tek pomalo izviruju iz snega, od svake
kuće vide se raščišćene staze kao kanjoni. Gledam u našu bašticu i mislim se, kako li će moja
lavanda preţiveti sve to, a onda se setim kaktusa u Dramheleru.
Kad sam prvi put ugledala kaktus
u Alberti nisam mogla da verujem
svojim očima. Mislila sam da se
oni mogu naći samo u pustinjama
Teksasa i Arizone i u Kaliforniji i
dalje juţnije u Meksiku i Juţnoj
Americi. Ovde u Alberti, na oko
200 kilometara od Kalgarija,
jednog davnog jula, dok smo se
šetali parkom pored muzeja
paleontologije i dinosaurusa u
Dramheleru, pošteno sam se
iznenadila kad sam ugledala u
divljini kaktus u cvetu! Kaktus, koji
se ovde zove bodljikava kruška a
kod nas je poznat kao opuncija ili
indijska smokva, je imao cvetove
jarko ţute boje, a kao kod većine kaktusa, kao da su bili veštački i prilepljeni na biljku. U toku
daljeg istraţivanja ove pojave naučila sam da ovo nije ništa čudno, da se primerci ove vrste
koja je najotpornija na niske
temperature, mogu naći u
delovima
Britanske
Kolumbije na čak 56 stepeni
severne geografske širine,
što je malo severnije od
Moskve!
Plodovi
ovog
kaktusa su jestivi ali se
moraju
spremiti
sa
posebnom paţnjom da se u
potpunosti uklone sve bodlje.
Naravno da je njihova
upotreba danas svedena
samo na kuriozitet. Od onda
je počela moja potraga za
kaktusima u prirodi ovde u
Alberti i pronašla sam ga u
nekoliko bašti u Kalgariju i u Provincijalnom Dinosaurus parku.

Ko se zaţeli promene pejzaţa kad mu dosade planine on umesto na zapad krene na suprotnu
stranu - prema preriji. Posle nekoliko sati dosta dosadne voţnje po gotovo pravom putu, uz
izuzetak jedne oštre krivine koja se neočekivano pojavi i za koju je jedino objašnjenje nečija
tvrdoglavost da neće put ići preko njegove njive, dolazi se u predeo koji čuva najveće geološke
tajne. Predeo je poznat kao badlands. Vikipedija kaţe da je to tip suvog zemljišta gde su meke
sedimentne stene i glinasti teren oblikovani erozijom vetra i vode. Karakteristične su po strmim
ivicama, retkom vegetacijom i bojama slojeva koje idu od crno/plavog sloja bogatog ugljenim
naslagama do crvene boje gline. Teren je zbog malo vode i vegetacije vrlo negostoljubiv, teţak
za pešačenje i opstanak, ali je zato bio omiljeno skrovište onih koji su beţali od zakona pa je
ovaj predeo postao sinonim za odmetnike. U modernije vreme odmetnike su zamenili geolozi i
paleontolozi koji intenzivno ispituju ove predele jer su oni poput otisaka prstiju vremena koje je
prolazilo i govore mnogo o razvoju zemlje i ţivota na njoj. Zbog prisustva glinenih sedimenata
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fosili ţivotinja i biljaka su izuzetno očuvani. U blizini Kalgarija nalaze se dva poznata bedlands
predela - Dramheler (Drumheller) i Dinosaur Provincial Park. U Dramheleru se nalazi svetski
poznat Muzej paleontologije koji svaki zaljubljenik dinosaurusa mora posetiti. U njemu je
izloţen i najbolje očuvan fosil dinosaurusa, star 112 miliona godina koji je pronaĎen pre
nekoliko godina u Alberti. Kraća staza oko muzeja ima za cilj da putem informativnih tabli još
više edukuje posetioce, a oni kojima su table malo dosadne pa gledaju okolo mogu da vide
kaktuse. I od celog
izleta u taj muzej
(jedan od najboljih
muzeja u svojoj
klasi) ostali su mi u
sećanju samo ti
neočekivani kaktusi.
Drugo mesto gde
sam videla kaktuse
je
Dinosaur
Provincial Park, oko
100 km juţno od
Drumheller-a. Tu je
isti predeo kao u
Dramheleru, samo
bez
muzeja
što
znači da su guţve
mnogo manje ili gotovo nepostojeće. U okviru parka ima više staza, neke su u potpunosti u
nepristupačnom predelu u pravom karakterističnom badlands okruţenju, neke su u prerijskom
ambijentu, idu kroz visoku travu koja se kao mačka mota oko nogu. Sa uzvišica se vidi reka
koja prolazi kroz park. Oko reke je zeleni pojas trave i starih, kvrgavih i uvijenih topola. U parku
je i poveći kamp koji nudi mogućnost kampovanja na raznim nivoima, od "glamping"-a, preko
mesta za kamp kućice do dela rezervisanog za stare dobre šatore. Glamping je kampovanje sa
5 i po zvezdica, glamurozno kampovanje (glamour camping = glamping) gde je prostrani šator
postavljen ispod nadstrešnice, naravno u strogom centru parka kod informacionog centra i
prodavnice. Svaki šator ima uvedenu struju, krevet, noćne stočiće, grejalicu, ventilator, mali
friţider i sve što je neophodno za kuvanje (šerpe, tiganji, tanjiri, escajg). Naravno nezaobilazan
je veliki roštilj na gas, piknik sto i stolice. Cena - prava sitnica - kao i prenoćište u malo
luksuznijem hotelu. Za one koji na kampovanje idu da se malo izoluju od tekovina civilizacije i
prepuste prirodi, na raspolaganju su standardna mesta za kampovanje u prikolicama ili običnim
šatorima. Najbolja mesta su na obali reke koja uz svoj zeleni pojas u tako surovom okruţenju
liči na pustinjsku oazu. Nama su ipak u parku najlepše staze. Zbog raznolikosti staza imate
utisak da ste bili na više različitih mesta u toku jednog izleta. Na jednoj stazi se ide skoro uvek
po vrhovima glinenih naslaga, druga je više u podnoţju. Ove staze su zbog stvrdle gline kao
cementirane. Ali, oprez kada pada kiša, tada su staze vrlo klizave i jednom prilikom kad smo
bili u parku po kišnom vremenu morali smo jako dobro da balansiramo da bismo ostali čisti.
Reka, koja dok se posmatra sa vrhova izgleda kao mali slabašni potok, je veoma bučna i
snaţna. Stare topole sa opalim ţutim lišćem koje prekriva stazu su zasluţne za najlepše
jesenje prizore.
Na izlazu iz parka još jedno iznenaĎenje - saobraćajni znak koji upozova na zmije!
Konsultovanje brošure parka otkriva da su zvečarke vrlo uobičajena pojava u parku. Nemam
zaista šta da se brinem. Kad kaktusi i zmije preţive ovakvu zimu, a da nećemo lavanda i mi.
Jelena Poprţen
Пролећно издање
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MAGIĈNIM ŠUMAMA PLANINE JEŢEVAC
Ova gromadna planina u samom srcu Šumadije, nedaleko od Gornjeg Milanovca, pruţila nam
je pregršt zadovoljstava.
Toliko sam se radovala ovom danu i toliko je ispunio moja očekivanja, da bi bilo blago rečeno
nefer, da makar delić te čarolije ne podelim s vama. Ovakvi se dani ne zaboravljaju. Penjali
smo Trijesku (736 mnv) i Crni vrh (902 mnv), vrhove planine Ješevac. Krase ih kamene
gromade vulkanskog porekla, pri usponu do vrha grupisane ili razbacane duţ šumskog puta.
Magija koja iz njih izbija na neki se čudan način prelivala preko celog mog bića. Na momente
su mi davale ogromnu snagu, činile me moćnom, da bih u nekom od narednih trenutaka osetila
čudnu prazninu i blagu nemoć. Baš poput erupcije iz utrobe zemlje koja je nekada davno na
ovim prostorima izbacivala uţarenu lavu oslobaĎajući neverovatnu toplotu i kasnije se gasila i
hladila, iza sebe ostavljajuću okamenjene oblike.
Vratih se desetak godina unazad.
Nikoljdan je, Slava u domu mojih
prijatelja.
Ulazim
u
njihovu
gostinjsku sobu. Za svečanom
trpezom sedi čovek natprirodne
mirnoće, oči mu tamne, spokojne.
Sledi
upoznavanje.
On
je
bioenergetičar. Nisam ni sela za sto,
već mi je pronašao nekoliko boljki, tj
stanja. I, kaţe mi, Imaš bioenergiju
kojom moţeš da pomaţeš ljudima, a
i sebi. I, kaţe dalje: Stani iza mojih
leĎa, stavi mi svoje ruke na ramena.
Kao začarana, radim sve kako je
rekao. Moje su šake poloţene na
njegova ramena, osećam kako mi iz
dlanova izbija vrelina i kako se moja
snaga
postepeno prenosi
na
njegovo telo. U sledećem trenutku
obuzima me blaga vrtoglavica na
granici sa nesvesticom. Kolena mi
klecaju, ruke mlitavo padaju niz telo.
U jednom jedinom trenutku čovek
koji sedi ispred mene svojom
neobjašnjivom snagom svu moju
ţivotnu energiju prenosi na sebe!
Pored neverice koja je kasnije
usledila, osetila sam i bes koji sam
jedva kontrolisala. Ili je to bio strah. Od iskre koja je sačuvana u mojoj utrobi ubrzo sam osetila
novu snagu i preplavila me vrelina koja je vodila ka novoj ţivotnoj radosti i nadahnuću.
I, da se vratim na današnji dan. Kakva je to sila koja me praznila skoro do iznemoglosti, a
zatim opet punila i podizala do neslućenih visina? Kakvi smo to mi, mali i veliki, koji pravimo
svoj mikrokosmos i u njemu kovitlace koji se izmenjuju i na površinu uvek izbacuju nešto novo,
nešto drugačije…
Dan ispunjen prividnom mirnoćom, nadahnut nesvakidašnjom lepotom.
Pozdrav, do sledećeg druţenja!
Emira Miličević
Пролећно издање
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ЈЕДАН КИШНИ ИЗЛЕТ
Наш кишни излет на Росон језеро у Кананаскису је био врло масован. Поред стандардне
екипе (Илдика, Карчи, Горан и ја) са нама су и наши пријатељи Ерика и Јани, пореклом
из Суботице који сада живе у Калгарију и Ендрју и Сара из Калгарија. Овде се излети
углавном организују индивидуално, па су групе око четворо петоро уобичајене. Чим је
група мало већа (као ова) људи обично помисле да је у питању организовани излет
преко неког клуба, па су нас многи истомишљеници које смо сретали на стази питали ком
клубу припадамо.
Дан је освануо леп и сви смо се скупили наравно у Тим Хортонсу (ланац ресторана који
је заштитни знак Канаде) на кафи, којом увек почињемо наше излете како би нови
учесници имали комплетно искуство. После око сат и по вожње стигли смо до Горњег и
Доњег Кананаскис језера. Они спадају у највећа планинска језера у околини Калгарија.
Сваки је површине око 8 квадратних километара. Оба језера су дивне плаве боје и оба
ме подсећају својом бојом и величином на море, та велика количина воде која се
мешкољи и ствара неуморне таласе. Често се подаље од обале, према средини језера
такође могу видети бели врхови таласа који јуре једни на друге. Као и на обали мора и
овде бих могла провести сате гледајући то комешање и слушајући умирујући ритам
таласа.

Језера су врло популарна међу излетницима, више у лето и јесен него зими. Око језера
су планински врхови преко 2000 метара, али због велике површине коју језера имају,
нема се осећај скучености, већ се поглед пружа преко површине језера на околне врхове
који су до јуна, а понекад и до јула прекривени снегом. На језера се долази да се купа (ко
је изузетно храбар јер језера знају да буду залеђена и до априла), да се пеца, вози
чамцем, а ми наравно долазимо због пешачких стаза. Стаза има за свачији укус, кратких,
дугих, обележених и необележених. Код Горњег језера се налази и једна од најопаснијих
стаза у околини која води на истурени врх, Inefatigable peak, са врло експонираним,
стрмим успоном од преко 500м. На жалост, скоро сваке године, овај врх је место
трагедије где планинар падне и понекад се ове несреће завршавају најгорим могућим
исходом.
Пролећно издање
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Росон језеро је једно од мени
најлепших
дестинација
у
околини мада је сама стаза
релативно досадна. Стаза је
кратка са укупним успоном од
300 метара. Да би се дошло до
успона треба прво кренути
стазом која вас води обалом
језера, горе доле кроз шуму и са
које се све време пружа поглед
на дивну плаву светлуцаву
површину језера. После око 2 км
са леве стране наилази се на
озбиљан водопад и ту се пут
одваја на лево и почиње успон
кроз шуму. Ту обично спуштамо главу (пазећи да не запнемо на многобројно корење) и
подигнемо је после неких сат времена хуктања и дахтања, кад се стаза изравна по чему
знамо да смо близу Росон језера. Језеро се налази на граници појаса дрвећа тако да су
планине које га окружују прекривене оскудном травом, а уз само језеро се налази понеки
жбунић. На језеру је увек живо, јер је популарно место међу пецарошима. Они обично
заузму десну страну језера а ми пешаци крећемо улево. На половини пута језеро се
потпуно примиче стрмој стени тако да стаза иде по клизавом сипару који понире у језеро.
Тамна боја воде нам говори да
је ту јако дубоко и брзо
склањам поглед са језера јер
понекад имам утисак као да ме
та тамна плава боја хипнотише
и привлачи.
После
успешног
прелаза
сипара (на коме смо и у јулу
наилазили на снег дубок до
чланака) долазимо до циља
нашег излета, јужне стране
језера, где има мање излетника
и више погодних места за
пикник.
Следи
наравно
окрепљење. Сара и Ендрју нису
могли да верују својим очима кад су видели количину хране коју смо понели. Рекоше нам
да пешачимо у високом стилу и без оскудице!
Кад је овако велика група, свако нађе да ради нешто по својој жељи – Карчи и Ерика су
решили да се попну на оближњи превој, Горан и Јани да истражују околину, а Илдика и
ја смо се посветиле едукативном раду - наш је задатак да научимо Ендрјуа и Сару да
играју реми. Док повремено пратимо Карчијев и Ерикин прогрес у изласку на превој по
Пролећно издање
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њиховој брзини напредовања потврђујемо да смо донели добру одлуку што смо остали
доле. Они су врло полако напредовали, стаза (ако се то и може назвати стазом пошто у
ствари иду сувим коритом потока) је изузетно стрма, и после су се жалили да су требали
да понесу рукавице јер им је главни начин напредовања било хватање за околно ситно
жбуње, које је било доста трновито. Успон је трајао преко сат времена, тако да су Ендрју
и Сара у потпуности савладали све тајне ремија.
Док су Карчи и Ерика силазили
приметили смо да је време почело да
се мења. Чисто плаво небо без
облачка које смо посматрали цео дан
је почело да се наоблачује. У почетку
су то били мали бели облачићи који
нас нису много забрињавали, али онда
су нагло почели да се иза планине са
јужне стране појављују тешки сиви
облаци који су се распршили чим би се
појавили иза врхова планина. Али,
како је време одмицало, облаци су
постајали све гушћи и многобројнији,
много брже су долазили него што су се
распршивали и за трен ока су прекрили цело небо. До тада смо се већ спаковали и
кренули назад, надајући се да ћемо избећи кишу. Нисмо још ни обишли језеро и зашли у
шуму кад смо осетили прве кишне капи. Брзо смо сви обукли кишне јакне и убрзали
темпо. После десетак минута проломила се заглушујућа грмљавина. Као да се земља
затресла, а одјек грмљавине у планинама је још више употпуњавао читав доживљај.
Убрзо смо видели и севање и громови су постали много учесталији и (што нам је после
прве грмљавине било незамисливо) гласнији. Киша је почела да пљушти и капи су биле
толико велике да нас је просто болело кад нас ударе. Али, најневероватнији призор су
били људи који су у платненим патикама, без опреме за кишу ишли горе! Не знам каквом
су се видику или проводу надали кад дођу на језеро, али ето, свако ужива у различитим
искуствима. После свега десетак минута већ смо гацали по блату и на појединим
местима стазу су пресецали поточићи од кише. То нас је мало успорило, али је и поред
свега ово било најбрже спуштање са ове стазе које смо икада извели. И даље смо
наставили да виђамо групе које су се пењале ка Росон језеру, али више нисмо на њих
обраћали ни најмање пажње јер су нас наши проблеми потпуно преокупирали. Кад смо
сишли до Горњег Кананаскис језера, са мене је све цурело. Танка јакна није успела да
задржи сву ту кишу и рамена су ми била потпуно мокра. Панталоне од бутине до колена
су биле натопљене и потпуно су се прилепиле за кожу, коса испод капуљаче ми је била
мокра и када ме је кап која је пала са доње стране капуљаче ударила у нос, мислим да
сам достигла најниже расположење откад планинарим. Помислила сам и шта ми све ово
треба, и спремање куће је одједном било много примамљивије него икад. У том тренутку
кад сам осетила највеће самосажаљење, погледала сам према језеру. Какав призор!
Вода која је кад смо дошли била мирна и плава, сада је била сва ускомешана и сива.

Таласи су се подигли и ударали свом жестином у обалу. Била сам сведок праве буре на
мору! Та трансформација језера од тако мирног јутрос до овог разјареног ме је толико
фасцинирала да сам на моменат заборавила на сву неугодност. Ту код језера смо
почели и да осећамо јак ветар, који нам је онако мокрима ледио кости иако је био август.
Није било веће радости него кад смо угледали паркинг. Брже боље смо се потрпали у
кола и кренули кући. Касније то вече, када смо се сви осушили и загрејали, сложили смо
се да је ово била једна врло лепа авантура и узимајући све у обзир сад кад је све
прошло једна од лепших и интересантнијих шетњи.
Сутрадан смо отишли код наших пријатеља који теоретски воле шетње, али се још никад
нису решили да нам се придруже и поред наших сталних наговарања. Питали су нас како
смо се провели, јер је у Калгарију било велико невреме. Док сам им причала и описивала
како смо покисли, на њиховим лицима се јасно видела брига. На крају моје приче сам
изјавила са осмехом на лицу и усхићењем да смо се супер провели. Одједном сам
видела како њихова брига прелази у изненађење и неверицу и несвесно одмахивање
главом. Тада сам решила да престанем да их наговарам да иду са нама јер после ове
приче знају са ким имају посла.
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Епилог:
Још касније, отишли смо у продавницу и купили бољу кишну опрему која нам је после
добро послужила кад смо ишли на острво Ванкувер. Ендрју, Сара, Јани и Ерика нису
после овога ишли са нама у походе.
Јелена Попржен
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PLANINARSKI DOM TORNIK

AUTO KAMP RIVER

Upoznajte Zlatibor, jednu od naših
najposećenijih i najlepših planina koja do
sada nije imala planinarski dom i iz tog
razloga relativno je malo poseta planinara
ove lepotice.
Udruţenje graĎana „Klub-Salamandra„ je
zakupilo planinski objekat u blizini Tornika
sa namerom da omogući jeftiniji smeštaj za
sve
planinare,
skijaše,
bicikliste,
zaljubljenike u prirodu. Kao i sve ljubitelje
ove planinske lepotice.
Ovim putem vas pozivamo da posetite Planinski dom
„Tornik“ i uţivate u lepotama Zlatibora na drugačiji
način van svake gradske guţve i buke koja je danas
postala sastavni deo našeg ţivljenja. Okolina i predeli
oko doma idealna su lokacija za sve zaljubljenike u
prirodu.
Stoga smo u mogućnosti da vam organizujemo vikend
ili višednevne izlete sa licenciranim vodičima. Voţnja
MTB po obroncima Tornika i Zlatibora zasigurno vas
neće ostaviti ravnodušnima. Mogućnost rentiranja ski i
biciklističke opreme. Planinarske i pešačke ture kroz guste borove šume Tornika jesu
neponovljiv dogaĎaj za sve.
Dom je autentične zlatiborske gradnje
(Drveni objekat) Smešten je na 1020mnv, na
4 km od centra Zlatibora na putu za Ski
centar Tornik u neposrednoj blizini Ribničkog
jezera. Iz doma se pruţa pogled na grebene
Tornika, Čigote, Ribničko jezero i reku Crni
rzav. Kapacitet doma je 60 osoba, sobe su
dvokrevetne, trokrevetne, šestokrevetne kao i
potkrovlje gde se moţe smestiti veći broj planinara u istoj prostoriji. Dom poseduje veliki
trpezarijski prostor u kojem se nalazi kamin za grejanje. Kuhinja raspolaţe sa osnovnim
priborom za ručavanje. Dom ima dva tuša u zajedničkom kupatilu i nekoliko odvojenih toaleta.
Postoji mogućnost organizovanja keteringa za grupe, kao i individualna ishrana. Mogućnost
kupovine domaćih proizvoda od lokalnog stanovništva, sir, mleko, kajmak...itd. Ukoliko ne
posedujete sopstveni prevoz u mogućnosti smo da vam obezbedimo prevoz do objekta sa
ţeljene lokacije kombi vozilima 8+1, kao i prevoz do ţeljenih turističkih destinacija u okolini.
Za sve ostale informacije moţete nas kontaktirati na:
+381 63 210 983
+381 65 3301 303
Email: kontakt@klub-salamandra.rs
http://planinski-dom-tornik.business.site/

Kamp se nalazi u mestu Vardište (B&H), nedaleko
od graničnog prelaza Vardište-Kotroman, 150m od
magistralnog puta M5 (Uţice-Višegrad-TrebinjeDubrovnik), izmeĎu B&H i Srbije (Širina 43.76021;
Duţina 19.4591). Udaljen je od Višegrada 17km
(Andrićgrad), odnosno 5km od Mokre Gore
(Kustendorf, Šarganska Osmica).
Kamp se nalazi u potpuno prirodnom, zdravom
okruţenju, koje obiluje sveţim planinskim
vazduhom. Mesto je idealno za odmor i relaksaciju.
Okruţenje kampa čine blago brdsko-šumski reljef,
na samoj obali Belog Rzava, koji se nalazi u
neposrednoj blizini ušća u Crni Rzav, i čini ga
izuzetno atraktivnim za ribolov.
Kapacitet kampa je 22 mesta za autokampere,
na kojima je obezbeĎeno snabdevanje pijaćom
vodom, električnom energijom, kao i velikim
prostorom za postavljanje šatora. Korisnici
kampa imaju wi-fi pristup. Sanitarni prostor se
sastoji iz dve celine (muškog i ţenskog dela). U
svakoj od dve celine nalazi se poseban prostor
sa vešmašinom. Ispred sanitarnog prostora
nalaze se lavaboi za ručno pranje veša i posuĎa.
Kamp raspolaţe i sa hemijskim toaletom.
U kampu se nalazi i velika kamena pekara, u
kojoj se mogu spremati razne vrste kuvanih jela i
jela sa roštilja. TakoĎe, kamp nudi i
usluge
kompletnog
keteringa.
Pristup ljubimcima je dozvoljen.
Fejsbuk https://www.facebook.com/river.a
utocamp/
Instagram https://www.instagram.com/river
_autocamp/
Veb-sajt https://www.riverautocamp.com/poc
etna.html
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PUTOPISI IZ ZABORAVA
Na sedmom kilometru
Granicu sela Oplanići i Sirča, uz Petrin potok, odvaja put za selo Trgovište.
Zaboravljeno, ljupko selo u samim srcu Kotlenika deli samo 7 kilometara od grada.
Kad se izaĎe uz prvu uzbrdicu, pored samog puta, traje Ţuta bara. Ceo ovaj kraj je poznat po
uzrecici:
Sirča, Borča, Oplanići, Ţuta bara, Popovići. Ovo
je juţna granica Šumadije
I
Kotlenika. Ţuta od rascvetale barske perunike u proleće i barske trske u jesen. Nikad ne
presušuje. Legenda kaţe da su u njoj Turci zakopali blago. Do sada ga još niko nije pronašao.
Posle zaseoka Ravni gaj, dobar seoski put krivuda do reke, malog skrivenog raja u Kotleniku.
Nekada su na ovoj reci bile tri vodenice. Sada samo ostaci prošlosti vire iz ostruge i
kopriva. Iskopan jaz za dovod vode, slomljena krila turbine, kamena osnova zgrade i
polomljene drvene grede još uvek stoje na Ljubovoj vodenici kod vodopada. Lepota skrivena u
bukovoj šumi i hladu velike stene koja ga oblikuje.
Posle malog mosta, put skreće desno, uzbrdo do centra sela. Nekoliko napuštenih kuća i
imanja sustiţe zub vremena. Slika zaborava.
U pravcu Klika, obliţnjeg vrha, razasulo se petnaestak domaćinstava, starih, tipično srpskih
kuća. Njihovi vlasnici svoje ognjište nisu napustili, ţive skromno od stoke i šume.
Nedavno sam ovamo došla sa grupom planinara koji se prvi put sreću sa Trgovištem i
Kotlenikom. Jedna od drugarica, Sneţa, ovako je napisala –
"Odmah sam se zaljubila u ovo selo, kuće male, krečene u belo i divnu prirodu." Dogovorili
smo se da doĎemo ponovo, nije daleko, samo sedam kilometara od grada.
Nekad je započeta izgradnja objekta za smeštaj dece sa disajnim tegobama, ali nikad
završena. I ovu lepo zamišljenu graĎevinu osvaja kupina.
Moj Kotlenik je blaga, topla, suncem obasjana planina. Svašta tu ima. Retka gljiva hrastova
sjajnica u svetu poznata
kao čudotvorna Reishi,
Ganoderma
lucida,
kraljevka bela mlečnica,
simjaja,
sve
vrste
vrganja, lisičarke, crna
trubica i gaća ili kako
ovde
kaţu
bulindţa, Amanita
cesaria-carska gljiva.
Kotlenik je i carstvo orhideja. Sve su vrste zaštićene, lepe, mirisne i malo poznate. Spiralna
orhideja, gušterov jezik, leptir orhideja, anĎeo orhideja, šumski čovečuljak,
dugolisna cefalantera, kaćuni - veliki i mali.
Osim orhideja i lekovito bilje oplemenjuje Kotlenik. Nisam odolela da ne ponesem suvenir iz
Trgovišta. Nabrala sam buketić kukureka i kostrike koja je u januaru najlepša. Crvene bobice
na zelenim ţbunovima pravi su ukras ove planine.
Napustite malo grad i popenjite se. Kotlenik nije daleko, a vredi. Udahnite punim plućima!
Kotlenik je naša vazdušna banja.
Пролећно издање
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Divna reka Sokolja
Jednog lepog februarskog dana
zaputih se sa grupom planinara u
pravcu planine Goč. U selu
Kamenica, posle strugare, stoji
tabla Sokolja - ski staze.
Sokolja je jedna od reka gočkog
sliva i sa još tri reke čini reku
Ribnicu. Nekih desetak kilometara
vodi planinarska staza pored
same
reke.
Bistra,
bučna
planinska reka, puna vode od
otopljenog snega krči sebi put niz
gočke kanjone.
Do hidrocentrale Sokolja brzo smo
stigli. Tu se reka Mekušnica uliva u Sokolju. Odatle do hotela na Goču gazimo samo
planinskim putem, kroz prelepu šumu bukve i jele. Sa obe strane staze uz reku jure sa brda
potoci i potočići, slapovi i mali izvori. Svaki izvor ima neku priču, nečije ime ili namenu u svrhu
lečenja neke bolesti.
Najpoznatiji takav izvor je onaj kod pečurke, mesta pored same obale Sokolje, gde je lekovita
voda za bubreţne bolesti. Skrivena u zelenom gustišu, mala oaza sa leve strane reke poznata
je velikom broju ljudi. Voda ima stalnu temperaturu od 19 stepeni. Odatle Sokoljske lavirinte
poznaju samo šumari i planinari.
Moj prvi susret sa rekom Sokoljom je nezaboravan. Iako je zimsko vreme Sokolja je plenila
šumom bistre vode i sveprisutnim zelenilom. Oko da ne odvojiš od lepote. Ja tako malena
meĎu bukovima i divovima. Svaki čas zastajemo,
snimamo vodoskoke i brzake, male slapove što se
spuštaju niz obale i zelenu mahovinu natopljenu vodom.
Vlaţan ţuti kamen divna je pozadina za providnozelenu
vodu Sokolje, kao da protiče po draguljima. Poneki
snaţniji vodopad iza krivine zagrmi svojim hukom i
ostavi nas bez daha od lepote.
Popadalo drveće preko obala reke, plodno je tlo za
raznovrsne gljive i kupinove mladice koje su i u februaru
zelene i sveţe. Paprat, mahovina, ruskus, lišajevi, biljka
Devet Jugovića, visibabe, jagorčevine i more drugih, ne
mare što je februar. Svoj ţivotni ciklus već su pokrenule.
Zalazi duboko u Goč reka Sokolja. Naš put vodi desno
preko neobičnog drvenog mosta dalje ka hotelu na
Goču. Tu se i opraštamo od prelepe reke. Njena buka
očistila mi je dušu od svakodnevice i ispunila lepotom
na duţe vreme.
Pitam se kako izgleda ovo u maju kad sve procveta. Proveriću, sigurno.
Пролећно издање
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Bresnik, Ĉemerno, borovnice

Preko reke Brevine

Svakog 22. jula u kraljevačko selo Bresnik sjati se veliki broj planinara i ljubitelja prirode. Već
šesti put se ovde organizuje manifestacija “Dani borovnice”. Karaljevačke planinare i njihove
goste iz Makedonije, dočekuje ljubazni domaćin Radojica. U njegovom skromnom dvorištu
okupi se po stotinak ljudi. Za tu priliku domaćin obezbedi hranu i muziku, a gosti lepo
raspoloţenje. Inače Radojičina kuća je na najvišem poloţaju u selu i vidi se cela panorama
Bresnika. Cilj ovog druţenja je berba borovnica i pešačenje na vrh planine Čemerno, zvani
Gusarica.
Staza do Gusarice ide kroz gustu bukovu šumu, po dobrom planinskom putu. Julsko sunce
planini daje posebnu tamnozelenu boju. Svuda pored staze zaostaju planinari za kolonom i
beru zrele maline.
Posle više od dva sata penjanja, izlazi se iz šume na otvoreno i tu zaista zastaje dah. I zbog
umora i zbog lepog pogleda. Vrhovi Stolova, Kopaonika, Ţeljina i Troglava okruţuju horizont.
Beli loptasti oblaci dremaju na bistrom nebu, a gospodari visina, orlovi, nadgledaju našu
kolonu. Pogled u nedogled. Po lepom danu vidi se i bela graĎevima manastira Studenica.
Inače ceo tok reke Studenice se vidi sa Čemerna.
Rascvetale strmine i livade, oivičene špalirom visoke kiprovine, lice na razglednicu. Sazreli
grmovi crvene zove vide se iz daljine. Ispred jedne napuštene graĎevine, pored staze,
zaustavljamo se. Lepo sazidana kuća od kamena koji blista na suncu, pokošena okućnica i
izvor hladne vode su sve što nam treba. Poplašili smo nekoliko kreja iz obliţnjeg grma. Svojim
kreštanjem svima u šumi su
objavili naše prisustvo.
Bujna, visoka trava pri samom
vrhu Gusarice, skriva nisko
grmlje borovnice. Dobro oko
treba da ih naĎe u travi. Divlji,
crveni karanfil i bela rada takmiče
se u svojoj lepoti a ţute glavice
crnog omana obilazi paunovac,
najlepši ovdašnji leptir.
Kad se dobro odmorimo i
nagledamo lepote, vraćamo se
na početak, kod gazda Radojice.
Spremno je hladno pivo i voda.
Svuda po Čemernu ima vode,
kaţe Radojica, malo rada treba da se napravi sopstveni rezervoar. Uz priču pored česme,
upitah ga da li se sretao sa vukovima ili medvedima, kojih ovde ima. Kaţe: “Samo se lovci i
drvoseče sa njima sreću. Ima ih osam na Čemernu ali ne čine štetu”.
Ova lepa prilika za druţenje oţivi selo Bresnik. Skupe se ovde meštani, a i oni koji su napustili
ognjište i ţive u gradu. Sklopi se poneko prijateljstvo, a najlepši suvenir su doţivljaji i
fotografije. Uspomene su to za ceo ţivot. Izmenjah telefonske brojeve sa prijateljima iz
Makedonije i do sledeće godine, pozdrav.
Sledeće godine obavezno nosim posudu za maline, pre sazre od borovnica, a i Vi ponesite.

Kratko rastojanje, ne duţe od kilometra, deli Goliju od Radočela. Iz sela Rudno silazi put ka
selu Kamenska, preko reke Brevine. Vijugave, vrbom obrasle obale reke, prirodna su granica
izmedju Golije i Radočela.
Ispod Rudna, izviĎači iz Kragujevca odrţavaju mali kamp na samoj obali reke. Drveni mostić,
sto za radoznale izviĎače, obeleţja za snalaţenje u prostoru, jarbol za zastavu, drvena kućica i
hladna voda izvora preko puta, su sve što čini
kamp. lnfrastruktura koju je napravio čovek.
Debelu hladovinu stoletnih jela, zeleni tepih od
mahovine i bistru hladnu vodu reke podarila je
majka priroda.
Sa desne strane reke, razasuto po kamenitim
obroncima, opstaje selo Kamenska. Nekoliko
vremešnih kuća, sa kamenim temeljima i drvenim
zidovima prkosi zaboravu. I njihovi vlasnici su
ostarili, mladi se ovde ne zadrţavaju.
Put prema Radočelu ide baš kroz selo. Nema
kome dobar dan da se nazove.
Ali priroda oko Kamenske je nesvakidašnja.
Neobične figure starih bukovih stabala u šumi kroz koju vodi staza, zaustavljaju dah. U ovom
parčetu prirode vlada apsolutni mir. Ovde se obavezno zaustavljamo, pravimo pauzu i traţimo
najneobičnije figure za fotografisanje.
Radočelo je planina bogata
vodom. Kroz svaki proplanak
protiče neki potočić. Gde ima vode
tu su i orhideje, moje omiljene
biljke. Plavocvet, barska nana,
kantarion i vilino sito krase ove
proplanke. Oboreno stablo bukve
zaposele su pečurke.
Na jednom posebnom mestu,
zvanom Dugi Laz, pravimo pauzu.
Nekada je ovo bilo selo, a sada
samo podsetnik prošlosti.
Mala kućica od drveta, izvor vode
ispod ogromne bukve, okačen
gunj o klin ispred vrata, kao da će
neko svakog časa doći. Slika srpskog zaborava. Ovde su samo puhovi starosedeoci.
Puca pogled sa Radočela na sve četiri strane sveta. Slika lepote. Kada napunim baterije i
dobro se odmorim, treba se vratiti nazad. Naberem pune ruke hajdučice i kantariona, zedenem
za uvo stručak majčine dušice i obećam u sebi da ću se opet vratiti ovde.
Pregazite bar jednom Radočelo da upoznate pravu slobodu u prirodi, a bez mnogo napora.
Svetlana Krdţić
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Plaketa – najveće priznanje Planinarskog saveza Vojvodine

PUTOPIS IZ AUSTRALIJE

Stevanović Borislav

DRUGA PUTNIKOVA POSETA POLUOSTRVU EYRE
U JUŢNOJ AUSTRALIJI

RoĎen je 25. oktobra 1949. godine u Sremskim
Karlovcima. Sa svojih deset godina postaje član
planinarsko-smučarskog društva “Straţilovo” i
odmah ga priključuju ekipi koja učestvuje na
tradicionalnom vojvoĎanskom takmičenju u
orijentaciji povodom 29 novembra. Tri godine
kasnije kao član ekipe svoga društva osvaja
naslov prvaka Srbije u orijentaciji. Ljubav prema
ovoj grani planinarstva pratiće ga celog ţivota.
Krajem 1972 godine u ponovo obnovljenom
Straţilovo-u postaje član čuvene “zlatne
karlovačke trojke” sa kojom osvaja titulu prvaka
Vojvodine, Srbije i Jugoslavije. Po završetku
studija medicine, azimut ga odvodi do Neština,
pitomog fruškogorskog mesta smeštenom na
zapadnim obroncima Fruške gore, pored divnih
dunavskih obala. Sa grupom entuzijasta iz
ovoga sela osniva planinarsko-orijentacioni klub
“Neštin”, čije će ime biti uskoro ubeleţeno u sve
svetske adresare orijentacionih saveza. Mladi
seoski lekar sa svojim meštanima organizovaće
do sada najveća meĎunarodna orijentaciona
takmičenja kod nas: JASA Dunavski kup, Kup
Dnevnika i Kup Sintelona. Od 1983 do 1987.
godine rukovodi radom Komisije za orijentaciju PS Jugoslavije kada se izborio za učlanjenje
naše zemlje u meĎunarodnu orijentacionu federaciju - IOF. Kao trener i selektor
reprenzentacije Jugoslavije predvodiće drţavni tim na tri Balkanijade i dva Svetska prvenstva,
1983. u MaĎarskoj i 1985. u Australiji. 1988. godine biran je za predsednika PSSV. Od 1994.
godine nalazi se na čelu komisije za orijentaciju PSSV. Autor je brojnih stručnih radova na
području sportske orijentacije i autor prve knjige o ovom sportu kod nas. Prokrstario je kao
planinar Julijske alpe, Prokletije, Olimp, sneţne i zaleĎene grebene Šar planine, ali se uvek
vraćao “domu svome Sremu voljenome” i najlepšoj u njemu - Fruškoj gori. Krstareći skoro
svakodnevno sa kartom i kompasom po njenim grebenima, padinama, livadama u potrazi za
crveno belim prizmama i perforatorima nezaobilazi i retko i zaštićeno bilje, gljive i sve to
predano beleţi i fotografiše. Sa velikim ţarom će to svoje znanje putem popularnih predavanja
uz dijapozitive preneti svojim učenicima. Za svoj entuzijazam i pregalaštvo dobio je veliki broj
priznanja: zlatnu i srebrnu značku PSJ, zlatne značke PSS i PSSV i naravno, brojne medalje i
pehare za sportske rezultate koji krase njegov dom u ulici Braće AnĎelić u Sremskim
Karlovcima.
Планинарски савез Војводине

Putovanje automobilom kroz juţnoaustralsko poluostrvo Eyre donosi blizak osećaj prisutnosti
divljine susretima sa katlefiš (cuttlefish – morska ţivotinja, retka vrsta Sipe), morskim lavovima,
fokama i pelikanima. Putovanje poluostrvom daje neprekidan osećaj da ste okruţeni okeanom.
Sve učestalije poluostrvo postaje popularno mesto za sve veći broj eko-turističkih avantura
koje neminovno daju priliku posetiocima da se pridruţe morskom priobalnom ţivotu divljine. Na
ovom mestu u Australiji Google mape vam neće pomoći…ako uopšte dobijete signal za vaš
mobilni. Jedan veći deo poluostrva Google se nikad nije ni potrudio da stavi na mapu, pa onda
zamislite jedan veliki prostor sakriven od satelita. Ovde je najsigurnije koristiti walkie-talkie za
komunikaciju, specijalno ako putujete vozilima terencima; dobro je imati i jake prednje branike
da biste zaštitili motor vozila od velikih crvenih kengura na otvorenom putu dok putujete u
vreme svitanja ili predvečerja.
Mnogi ne zaliveni, glineni putevi ovde se računaju kao autoputevi i ukrštaju se uzduţ i popreko
preko celog poluostrva. Često jak vetar podigne crvenu prašinu koja vam se provuče i kroz
rupu na dugmetu, kao što je neko rekao. Moţete se ovde voziti i po 200 kilometara a da ne
naiĎete ni na jednu drugu osobu tako da ako ţelite da budete sami onda ste na pravom mestu.
Putovanje dugačko 672 kilometra uzduţ Lincoln i Flinders autoputeva od grada Whyalla na
severo-istoku do grada Ceduna na severo-zapadu preko juţnog rta ovog, trouglastog oblika,
poluostrva kod grada Port Lincoln. Putovanje izmeĎu ova dva udaljena grada moţe se obaviti
za tri dana, ali da bi se istraţile sve priobalne atrakcije, priobalna divljina i nacionalni parkovi,
najbolje je upotrebiti celu nedelju.
Na severnom delu, pri vrhu, gledajući na mapu zaliva Spencer Gulf, ispod površine vode
dogaĎa se jedan od izuzetno spektakularnih procesa prirode. U okolnim vodama izmeĎu False
Bay i Point Lowly svoj dom, jedini poznat u svetu, je našla morska vrsta katlfiš gde se obilno
mresti tokom sezone mrešćenja
od maja meseca do avgusta.
Peščane police peskovitog dana
mora daje perfektno mesto ovim
cephalopodima gde da polaţu
svoja jaja. Katlefiš jedinke su
normalno samci zato njihova
kongregacija u velikim brojevima
je unikatna da bi se posmatralo
njihovo ponašanje tokom mresta.
Turisti, ronioci, naučnici i filmski
snimatelji dolaze ovde da bi posmatrali ove „morske kameleone“ u njihovom prirodnom
prebivalištu. Smatra se da dolazak posetilaca na ovo mesto je jedno od najsigurnijih načina da
se shvati značaj ove okoline i vaţnost opstanka ovih ţivotinja u prirodi. Danas, ceo Spencer
Gulf zaliv je pod zaštitom drţave da bi se obezbedio nesmetan priraštaj novih generacije ove
egzotične ţivotinje. Akcija mrešćenja dogaĎa se samo nekoliko metara od obale, čak i u plitkoj
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vodi. Muţjaci manevrišu da bi se pribliţili svojoj odabranoj boreći se sa drugim nestrpljivim
muţjacima, menjaju boje i oblik tela da bi se predstavili kao impresivna jedinka. Moraju
upotrebiti sve svoje najkvalitetnije osobine jer je odnos broja muţjaka prema broju ţenki 8:1.
Trikovi koje koriste je adaptacija
prema pozadini, promena boje tela
u svim duginim nijansama kao i
teksturu površine koţe dok kruţe u
vidokrugu ţenke. Neki muţjaci idu i
tako daleko da privremeno promenu
svoj karakter na taj način što glume
ţenku da bi joj se neopaţeno
pribliţili i zauzeli svoje mesto; čak ni
drugi muţjaci ne mogu primetiti ovu
„prevaru“.
DogaĎaji
su
vrlo
fascinantni za gledaoce, dok za ţivotinje prisustvo posetilaca-posmatrača nije ni najmanji
problem. Predstava je besplatna, niko ne naplaćuje karte za priredbu i svaki posetilac je
slobodan da zagazi u vodu.
Od grada Whyalla, Lincoln Highway se prostire prema jugu kroz polu-aridnu tundru na jednoj
strani i sa morem na drugoj. Juţno od grada Cowell drum vodi kroz region farmi i pašnjaka gde
sporedni putevi vode do sakrivenih gradića Port Neill i Tumby Bay. Kod Lipson Cove uvale
malo ostrvo je nastanjeno raznovrsnim pticama i pingvinima koji tu slobodno ţive zato što na
ostrvu nema predatora koji bi ih lovili. Slobodno je zaustaviti se karavanom ili podignuti šator
bilo gde usput pored nedirnute morske obale i posmatrati prirodu u njenom neometanom stanju
gde vam niko neće smetati.
Port Lincoln je najveći grad na poluostrvu Eyre i nalazi se na obalama zaliva Boston Bay na
najjuţnijem rtu poluostrva. Tokom mnogih proteklih godina ribolov je bio, i još uvek jeste,
glavno zanimanje lokalnog stanovništva tako da svako jutro u ranu zoru ribarski brodovi
napuštaju luku i odlaze da bi radili na lokalnim tuna-farmama ili lovili ribu u otvorenim vodama
Juţnog Okeana.
Jedan od tih ribara kojima je ribolov u krvi je Matt Waller. Stigao je u Port Lincoln pre 14 godina
da bi radio na ribarskim brodovima. Provodeći mnoge duge nedelje na moru nije odgovaralo
njegovom porodičnom ţivotu i
zbog toga je oformio biznis
brodova za najam u 2007. godini
i biznis nazvao Adventure Bay
Charters. To mu je dalo
mogućnost da prevozi posetioce
do velikih bazena gde se gaje
tune i gde je moguće plivati sa
ribama u tim bazenima. U zadnje
vreme je otišao i jedan korak dalje i organizovao avanturu plivanja sa velikim belim ajkulama,
plivači su, naravno, zaštićeni u specijalnim kavezima dok su ispod površine vode. U ovom
slučaju Matt je uneo jednu novinu u proces primamljivanja ajkula da se pribliţe kavezu –

umesto komada crvenog mesa Matt koristi zvučnike i muziku grupe AC/DC. Najviše ih privlači
pesma „Back in Black“. U razgovoru sa posetiocima Matt kaţe da je previše puta video ajkule
bez zuba jer su te zube izgubile napadajući gvozdene rešetke kaveza; taj nedostatak je
verovatno koštao ajkule njihovog ţivota zbog nemogućnosti da se hrane lovljenjem, kao što im
priroda nalaţe.
Pod kontrolom zapovednika Kym Shepperda brod „Shark Warrior“ izlazi iz zaliva Boston Bay,
ostavljajući jata crested tern u priobalnom plićaku (vrsta šljuke – Thalasseus bergii), i polazi u
pravcu juga prolazeći pored Loncoln Nacionalnog Parka u pravcu ostrva Neptune Island koji se
nalazi na ulazu u zaliv dolazeći sa okeana. Delfini surfuju na pramčanom talasu na obe strane
broda, veliki belogrudi morski orao kruţi visoko iznad brodske katarke posmatrajući kristalasti
odsjas blagih talasa u jutarnjem suncu – polazak u avanturu. Na brodu je i biologičarka Sarah
Hayes. Njen interes leţi u ţelji da što više istraţi i sazna o velikoj beloj ajkuli koja je na veoma
lošem glasu u svetu navodno zbog svoje krvoločnosti, a koja je vrlo rasprostranjena u ovim
prostorima okeana. Ajkula je njoj od interesa zato što predstavlja jednu misteriju, još niko nije
posmatrao, sa naučne strane, niti parenje, niti raĎanje unutar ove vrste; ne zna se tačno ni
koliko ih ima u moru ni koliko daleko putuju kroz morska prostranstva. Njen dodatni interes je u
obrazovanju stanovništva o ovoj nemani i obezbeĎenju odgovarajuće ţivotne okoline za ovu
vrstu.
Pribliţavajući se obalama ostrva
Neptune Island postaje očigledno da
tu vrvi od ţivota; sunčajući se na
jutarnjem suncu, isprepletani jedni sa
drugima leţe debele, masne dlakave
foke novozelandske vrste. Foke su
jedan od razloga zbog čega je ovaj
deo mora prenaseljen velikim belim
ajkulama – hrana je pristupačna u
izobilju. Foke nisu uplašene od
ljudske vrste i mirno prihvataju
gnjurce u svoju sredinu. Kavez sa
gnjurcima nije preduboko ispod
morske površine i igra čekanja počinje. Ubrzo, iz maglovitog plavila dobro poznata silueta
velike bele ajkule-muţjaka dolazi u pogled, pribliţava se kavezu zatim lagano promeni pravac i
odpliva uzduţ broda i ispod kaveza. On je vitak, miran, spor i nimalo zabrinut prisustvom
maskiranih kopnenih bića koji zure u njega zaštićeni gvozdenim šipkama kaveza. Za sve
prisutne to je prizor koji zaustavlja dah i izaziva ponizno poštovanje prema ovoj nemani u
njenoj ţivotnoj sredini. Trebali bismo se naučiti da poštujemo druge vrste jer tada ćemo im i
pomoći da opstanu kao vrsta u sredini u kojoj ţive.
Put prema severo-zapadu od Port Lincolna prolazi kroz Coffin Bay, mesto gde izvori slatke
vode izbijaju u morskim plićacima i gde kenguri dolaze da se napoje što izgleda kao da se
sluţe morskom vodom, i gde su čuvene Coffin Baz ostrige našle perfektno mesto gde da rastu.
Slana jezera su razbacana uzduţ putovanja prema severu gde se put produţava prema
usamljenom hotelu-na-pola-puta i gde se moţe dobiti, gurmanski ili ne, obilan ručak.
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Odmah čim se proĎe Venus Bay put se
grana prema Baird Bay. Tu se moţe naći
Alan Payne. On organizuje Baird Bay
Ocean Eco Experience i kaţe da on ne
hrani i ne svira muziku njegovim
atrakcijama već je dovoljno da posetioci
samo ukaţu duţno poštovanje onima sa
kojima se druţe: delfinima i morskim
lavovima. Na malom obliţnjem ostrvu ţivi
oko 120 jedinki morskih lavova dok ih u
celom regionu postoji oko 10000. Morski
lavovi su unikatni za ovaj region zato što
ove ţivotinje ne migriraju u druge krajeve,
ovde se rode i ovde proţive ceo ţivot što ih donekle dovodi u opasnost od nestajanja.
Dok Alan upravlja čamcem jedno mladunče i njegova mati promole svoje noseve iznad
površine vode i radoznalim pogledom ispituju pridošlice. Uskoro tu je sve više radoznalih
lavova, a zatim svi zajedno jure oko čamca brzinom torpeda i sa uţivanjem igraju svoju igru
vije. Alan kaţe da ove ţivotinje, mada su divlje, vole da se maze i rado će pristupiti ljudskim
bićima traţeći paţnju. Bilo bi dobro
da ljudska bića uzvrate na isti način i
koliko se zna to se i dogaĎa.
Po Alanovim rečima svako ko doĎe
ovde pokaţe poštovanje i visoko
ceni prirodnu divljinu okoline i ono
što ona pruţa. Moramo se naučiti da
ne budemo sebični.
Napuštajući Baird Bay laganom
voţnjom od moţda dva i po sata
putem koji se dodiruje sa ivicom
okeana stiţe se u Ceduna, mesto
gde Eyre Poluostrvo zvanično završava i odakle počinje put u pustinju Nullarbor. Naše
putovanje moţda ovog puta završava ovde, ali okean se nastavlja u nedogled.
Zvonko Đaić
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Moja planinarska mapa
Moja
planinarska
mapa
je
jedinstvena zabavna i edukativna
mapa, velike rezolucije, spremna
za štampu na A2 formatu papira,
sa 200 označenih planina u Srbiji
koja Vam omogućava da pratite
Vaše
planinarske
avanture
štiklirajući planinu po planinu na
kojima ste bili u poljima pored
svakog naziva.
trekking-erbia.com
Vam
omogućava
da besplatno
prezmete ovu mapu u PDF formatu
i odštmapate je za svoju ličnu
upotrebu
ili
koristeći
Adobe
Acrobat Reader vodite evidenciju u
digitalnom formatu.
Mapa je profesionalno dizajnirana
pa pored praktične primene moţe
koristiti i kao dekoracija u Vašem
domu ili kancelariji. Mapa je
informativnog karaktera i ne moţe
sluţiti u svrhu precizne orijentacije
na terenu.
Mapa
je
besplatna
za
nekomercijalnu ličnu upotrebu kako
u štampanom, tako i u digitalnom
obliku.
Dozvoljena
je
dalja
besplatna distrubucija preko online medija uz obavezno navoĎenje
izvora www.treking-serbia.com .
Pre nego što preuzemete Vaš besplatni primerak mape, molimo Vas da lajkujete našu fejsbuk
stranicu ili da se prijavite na naš newsletter, kako bi i dalje bili u toku sa našim sličnim
projektima koji će uslediti.
trekking-serbia.com Vas poziva da zajedno kreiramo izazov #mojaplaninarskamapa i svoje
avanture podelite sa nama. Jako nas interesuje Vaše dosadašnje iskustvo i impresije sa
planina u Srbiji, bilo da ste stari iskusni planinari ili apsolutni početnici, ali ne da bi se takmičili
jedni sa drugima, nego u cilju edukacije i zabave.
Ukoliko uočite neke nedostatke ili greške na mapi, molimo Vas da nam skrenete paţnju na to
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.trekkingserbia.com%2Fsr%2Fblog%2Fpreuzmi-besplatno-moja-planinarskamapa.html&h=ATPicPu8zf8o7dbk9RvM3uENB0ZDrZn16YSskGMRhJmK98CsIBO1wcH1k
LBAxkgSikuJRk3ceSlCHoNejz8lpu9PaVkhb6kqk7QCbT7tJdHYhN3Unzhh
Andrej Ivošev
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ИЗ УГЛА ОРГАНИЗАТОРА
У организацији ПК Железницар дана 3. 4. 2018. године одржано је прво коло промо
штафете ВТЛ и ТЛС на подручју општине Инђија.
Такмичари су били подељени у категорије према збиру година, сениори, млађи ветерани
и старији ветерани. Штафету је чинила стаза 2x20 км за категорије сениори и млађи
ветерани и стаза 2x10 км за старије ветеране.
За место старта и циља изабран је дом ловачког удружења "Фазан" из Инђије, која се
налази код градског базена у Инђији.
Већ у раним јутарњим часовима су такмичари
почели да пристизу из разних планинарских
клубова и друштава, жељно ишчекујући
дружење са својим колегама и са узбуђењем
почетак такмичења. Многи су и одустали од
доласка пошто је време било непредвидиво
пар дана пре трке, снег је периодично падао и
топио стварајући велико блато које је отежавало стазу. За неке то је дало и посебну
драж и изазов којима очигледно није сметало већ су са осмехом пришли стартној линији.
У 9:30х такмичари су кренули стазом која их је водила према ловишту ловачког друштва
"Фазан" кроз коју је пут водио до салаша
Контић на позицији Кт1 и Кт3.
Они најспретнији врло брзо су дошли до
прве коте где су имали прилике да се освеже
и наставе према селу Јарковци и језеру које
су требали да обиђу. Тај део стазе можда је
био и највећи изазов пошто је истог дана у
Инђији одржана и "Џипијада 2018" чија се
траса укрштала на делу наше стазе, што
чинило додатну препреку. Али то није много сметало нашим такмичарима који су то са
осмехом прошли како би стигли до Кт2 која се налазила код бране језера у Јарковцима.
Наши најискуснији чланови су били задужени за контролу такмичара и пружање било
какве помоћи.
Њима ништа није могло да промакне, осим за време грејање око ватре и печења
кромпира на жару, који је испао одличан.
Сви такмичари су успешно завршили штафету са одличним резултатима где су сви били
победници.
Заслужени одмор у дому ловаца уз одличне пљескавице и топао чај свима је пријао.
Приче и смеха није недостајало, планови за следећу прилику која ће спојити љубитеље
природе и спорта већ су договорени.
Медаље и дипломе за све учеснике су биле спремне као поклон за добро дружење и
лепу успомену на промо коло штафете која је одржана у Инђији.
Александар Башић

ТАКМИЧАРСКИ УГАО
Недеља, 5:15. Звони аларм. Устајем и бацам поглед кроз прозор. Сивило велеграда
избија у први план... Комбинација хладноће, дима из топлане, магле и нешто што има
све карактеристике снега, а заправо није. Покушавајући да из тог призора извучем нешто
позитивно, остајем ту још неко време...
06:00 Ранац на леђа, излазим из зграде... и
даље је хладно... питам се, шта ми је све
ово требало....
Долазим до станице... нешто ми говори да
се вратим у кревет и наставим тамо где сам
стао... ипак одлучујем да наставим даље...
07:00 Железничка станица Нови Београд.
Воз за Нови Сад креће за 5 минута. Нешто
ми и даље говори да останем.
Улазим у воз и седам до прозора. И даље
сивило... још се нисам ни аклиматизовао, пријатан женски глас са разгласа ме
обавештава да је следећа станица Инђија. Ту силазим.
Мир и тишина. Улице празне. Ваздухом се шири пријатан мирис пецива из оближње
пекаре... све је овде некако другачије.
Одлучујем да пустим корак и упознам мало
ову фину варош. Код главне Поште
наилазим на екипу домаћина. Насмејани,
позитивни... не дају ми да идем сам.
Сви заједно се упућујемо ка Ловачком дому
Удружења „Фазан“ из Инђије, које ће данас
бити домаћин промотивног кола Штафетне
трке Војвођанске трекинг лиге и Трекинг Лиге
Србије. Улазимо у Дом и наручујемо кафу...
са разгласа се чују тамбурице... Може. Прија
ми.
Убрзо стижу и остали такмичари. Пријатељи, колеге, Румљани, Зрењанинци,
Новосађани... креће прича и смех... Пуне се батерије пред трку... ваља се спремити.
Идем на пресвлачење... Недуго затим, креће старт... Урош ће ми бити измена, ја идем
први...
Сада бих ти поштовани читаоче, могао потанко објаснити географско - техничке
карактеристике стазе, али нећу. Ако ниси био, не знаш шта си пропустио. Сви учесници
су успешно завршили стазу од 20км. Задовољни, срећни, насмејани. Јер циљ у трејл
тркама јесте да осетиш задовољство од самог старта, до циља.
Када досегнеш врх неке планине или завршиш успешно трку, није битно да ли си први
или последњи, већ да осетиш исту емоцију као и остали. Емоцију у борби са самим
собом. У природном окружењу, где се активирају сва чула...
Поштовани читаоче, ја знам где ћу бити следећег марта, а ти?
Милан Бабић
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Od poĉetka pa do danas...

PENJAĈKI KLUB ADRENALIN ĆE 26. MARTA 2018. GODINE
DOĈEKATI SVOJ DRUGI JUBILEJ
TAĈNIJE SVOJ 20. ROĐENDAN!
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Nakon toga je uz pomoć već iskusne ekipe, prijatelja i nekoliko sponzora, 2001. godine u
Novom Sadu i Vojvodini, napravljena prva veštačka stena na otvorenom koja se i danas koristi
i nalazi na novosadskom kupalištu ŠTRAND. Tada u klub dolaze prvi članovi! Na ovoj steni
organizovana su brojna nacionalna i meĎunarodna takmičenja, radionice penjanja i druge
sportsko rekreativne aktivnosti.

Priča Nenada Matića, osnivača i glavnog trenera novosadskog Penjačkog kluba Adrenalin
Davne 1998. godine kada je klub osnovan nije se ni sanjalo o tome da bi mogli postići i uraditi
sve ono što do sada jesmo. Kao najmlaĎi studenti okupljeni oko druţenja u prirodi, ţeljom za
raznim avanturama i otkrivanjima počeli smo da se krećemo vertikalno. Svaka stena koja je
pruţala mogućnost uspona bila je predmet priče, planiranja, strategije, a na kraju i realizacije.
Tih davnih 90-tih godina penjanje u Srbiji je bilo na samom početku svog razvoja. Do opreme
za penjanje je bilo vrlo teško doći jer se nabavljala u inostranstvu, a vize i ostale oteţavajuće
okolnosti su doprinele još teţoj nabavci. Avanturistički duh ekipe okupljene oko izabranog
naziva Adrenalin nikako nije odustao, naprotiv, iz dana u dan i iz godine u godinu ţelja i volja
su srazmerno rasli.
Prvi penjački usponi su se dešavali u Novom Sadu, na zidovima Petrovaradinske tvrĎave i na
steni TvrĎave u podnoţju pored starog ţelezničkog tunela.

Povremeno se po koji slučajni prolaznik zapitao glasno šta to radimo, ali novi članovi tima se
nisu pojavljivali. Tako je bilo sve do 2000. godine kada smo na sajmu LORIST napravili prvu
veštačku stenu u Novom Sadu i prikazali javnosti ovu zanimljivu sportsku disciplinu. Naţalost
stena je stajala samo dok je trajao i sajam.

Пролећно издање

Priča o penjanju se širila. Zahvaljujući tome klub je dobio mogućnost da u novosadskoj srednjoj
ekonomskoj školi Svetozar Miletić napravi, takoĎe prvu veštačku stenu u zatvorenom prostoru
koju su članovi kluba mogli da koriste tokom cele godine. Veliku zahvalnost tome klub odaje
profesoru fizičkog Boţi Ignjatiću. U tom prostoru rodili su se šampioni Vojvodine, Srbije i
Balkana. Stena se vremenom povećavala, modifikovala i postajala sve savremenija i bolja, a
penjači su izrastali u ozbiljne sportiste, sudije, instruktore i sportske stručnjake.

Prava revolucija u ovom sportu se desila nedavno, na 18. roĎendan kluba, 26. marta 2016.
godine. Tada je na SPENS-u otvoren novi, potpuno modernizovan i opremljen po
najmodernijim standardima, prostor za penjanje. Opremljen stenom visine 11,5 m površine 300
m2, malom bolder salom, teretanom i kardio salom, uz 5 licenciranih trenera i 6 instruktora,
klub Adrenalin se našao na nivou svetskih penjačkih centara.
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Zaista, kao što rekosmo na samom početku, nismo ni sanjali da bi ovako nešto moglo da se
desi, ali smo bili sigurni da radimo ono što volimo, u to ulaţemo svoje vreme i znanje, a
rezultati nisu izostali.

Ovaj sada već popularan, masovan, zanimljiv, a pre svega olimpijski sport podrţavaju
Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, Sekretarijat za sport i omladinu Vojvodine i
Uprava za sport i omladinu grada Novog Sada.
Ne čekajte sutra, probajte i pridruţite nam se već danas!
PENJAĈKI KLUB ADRENALIN
Sutjeska 2, SPENS
Novi Sad, Serbia 21000
063 178 5588
VIDEO : PK Adrenalin Novi Sad
https://www.youtube.com/watch?v=HaksnvoRAZA
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Jahorina Ultra Trail
– za neke nove doţivljaje na poznatim planinama
Dok čekamo da se proleće razmaše u punom sjaju pravo je vreme da planiramo neke
zanimljive aktivnosti tokom leta. Bilo da ste aktivni planinar ili samo putnik koji je za mesto
svojih
avantura
izabrao
prirodu,
manifestacija
Jahorina
Ultra
Trail
http://jahorinatrail.com/?page_id=425 koja se odrţava od 28.do 29. јula 2018. godine, moţe biti
inspiracija za iskorak u potpuno novi doţivljaj planinskih lepota.
Planine Trebević, Jahorina i Ravna planina u neposrednoj blizini Sarajeva i Pala, kao i
Romanija nešto istočnije, oduvek su privlačile planinare. Kako one početnike koji su na
pitomim obroncima ovih planina sticali svoja prva planinarska iskustva, tako i one iskusnije i
odvaţnije koji su za svoje pohode birali nepristupačnije i zahtevnije terene.
Jedno vreme posle Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, ove planine su bile i prava skijaška
meka tadašnje drţave. Vraćajući im zaboravljeni sjaj od nedavno zahvaljujući Sanji Kavaz,
energičnoj ţeni sa vizijom, zaljubljenoj u trčanje i prirodu, idejnom tvorcu i stoţeru
manifestacije Jahorina Ultra Trail, ove planine svake godine privlače u sve većem broju i
zaljubljenike u planinsko trčanje, sporta koji je u ekspanziji kako u svetu tako i u regionu.
Najveći broj uţivalaca u ovom sportu dolaze iz redova dugoprugaških trkača koji su za svoje
trčanje ţeleli zdravije i raznovrsnije okruţenje, iz redova skijaša koji su ţeleli da u lepotama
omiljenih planina uţivaju i bez snega, iz redova planinara koji ţele više dinamike. Po rečima
organizatora, učesnici njihove i sličnih trail trka su i iz redova profesionalnih sportista koji nisu
nuţno trkači kao što su biatlonci, biciklisti, fudbaleri.
Za sve njih, četiri briţljivo birane staze JUT-a su pravo mesto za istinsko uţivanje u ovom
sportu a isto tako i za testiranje kondicije a u velikoj meri i pomeranje ličnih granica.
Пролећно издање
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Krenimo redom;
Mini http://jahorinatrail.com/?page_id=1647 je 14 km duga staza, kako kaţu organizatori
„idealna za brze trkače, za početnike u trail trčanju ali i za one kojima je Midi koji se
održava dan ranije malo pa žele tokom vikenda završiti dvije trke što je sjajna kombinacija jer
se savršeno dopunjuju“.
Midi http://jahorinatrail.com/?page_id=1675 je duga 34 km i „prava poslastica za ljubitelje
trčanja u prirodi koji žele izazov nakon kog će biti odmorni za izlazak, druženje na planini i
druge aktivnosti“.
Maxi http://jahorinatrail.com/?page_id=1653 dug 69 km je „za brze ultraše ili one koji će prvi
put probati format ultre jer nema mnogo uspona i nije preteška“.
Ultra http://jahorinatrail.com/?page_id=1661 je „za iskusne trail trkače a dužinom od 104 km
nudi slijed različitih cjelina zbog kojih nema monotonije na stazi i koje dodatno intenziviraju
doživljaj trke“. Posebne poslastice baš na ovoj stazi su Gola Jahorina, uz i niz ski staze,
nekadašnja trasa uskotračne pruge koja prolazi kroz kratke tunele, viaferata na Romaniji ispod
Novakove pećine, kanjon Miljacke i delovi koji prolaze trebevićkom bob stazom i grebenom.
Obzirom da su do ovog četvrtog izdanja izabrane staze izbrušene do perfekcije, organizator je
radeći na atraktivnosti manifestacije za ovu godinu pripremio i neka iznenaĎenja.
Za same trkače, učesnike neke od navedenih trka, ove
godine očekuje bogatiji startni paket u smislu da kako
kaţu „svi učesnici od organizatora dobiju poklon i
vaučere koje će moći iskoristiti za panoramsko
razgledanje Jahorine, voţnju zip-lineom na Ravnoj
planini, alpinerollercoasterom Sunnylanda i ţičarom
koja kreće iz Sarajeva i vozi do Trebevića“. Tako da
veruju da će dosta učesnika svoj boravak produţiti bar
za jedan dan kako bi iskoristili pogodnosti koje se nude.
Interesantan je otvoreni poziv koji je trkačima-blogerima uputila direktorica JUT-a Sanja Kavaz,
koja je i sama i blogerka i trkačica.
Naime, za 10 njih, koje će izabrati posebno formirana komisija, obezbeĎen je interesantan
paket koji obuhvata: startni paket za ovogodišnju JUT trku po izboru, smeštaj na Jahorini,
organizovane izlete i sadrţaje u Ski centru na Ravnoj planini, zabavnom parku Sunnyland na
Trebeviću i Sarajevu kako bi im pokazali sve ono zbog čega bi turisti zaljubljenici u prirodu i
outdoor trebali izabrati Sarajevsko-romanijsku regiju za destinaciju i JUT trku kao glavni razlog
dolaska.
Da baš Jahorina Ultra Trail bude izbor za sasvim novi doţivljaj prelepim planinskim predelima
Jahorine, Trebevića, Ravne planine, neko će inspiraciju naći u ovim rečima preporuke
direktorice trke, Sanje Kavaz:
„Recimo, da ja dolazim na Jahorinu, planirala bih ostati par dana nakon trke kako bih otišla na
Maglić, Zelengoru i rafting Tarom ili popela Prenj, Čvrsnicu i obišla Ramsko jezero. Nekima je
moţda zanimljivije posjetiti Sarajevo, Mostar ili Trebinje. Dakle, poenta cijele priče je da vas
zadrţimo što duţe u našoj zemlji i da vam pokaţemo ono najbolje što imamo. Evidentno je da
naša zemlja postaje sve privlačnija turistima iz cijelog svijeta a mi se fokusiramo na one koji
vole prirodu i aktivan odmor. „

Evo i utisaka nekoliko trkača koji su se iz vojvoĎanske pitomine uputili u izazove zvane
Jahorina Ultra Trail i odatle poneli osim odličnih rezultata i nezaboravne uspomene:
Aleksandra Burkanović
2015. I mesto na Midi stazi, 2016. I mesto na Mini i III mesto na Midi stazi
„Baš sa JUT-a nosim utisak da trail trke, za razliku od onih asfaltnih, u meni probude osećaj
mira. Na ovim trkama se svi više i opuštenije družimo, uz izraženo međusobno pomaganje na
samoj trci.“
Zoran Prekogačić
Učesnik JUT-a od osnivanja, I
mesto 2016. na Ultra stazi
koja je te godine bila dugačka
125km i kretala sa Ćuprije
Mehmed paše Sokolovića na
Drini kod Višegrada
„Pošto
sam
na
JUT-u
učestvovao i kao trkač i kao član
tima za markiranje staza,
upečatljive slike u mom sećanju
ostavljaju upravo prelepi krajolici
kojima staze prolaze. Te slike koje vam se nižu čine da kilometri brzo prođu“
Đorđe Dukić
Finišer Ultra staze na prvom izdanju JUT-a 2015.
„U mom sećanju su ljubazni volonteri i savršene okrepe... najbolje lubenice ikad! Prelepi
Višegrad iz kojeg smo startovali oko ponoći“
Agneš Giric-Cvetković
Finišerka Maxi staze na prvom izdanju JUT-a 2015.
„Moje prvo iskustvo na ovako zahtevnom ultra trailu, a obeležilo ga je bogatstvo prelepe
prirode, kao i međusobna solidarnost trkača i predusretljivost volontera“
Dragoslava Petrović
Finišer Midi staze na prvom izdanju JUT-a 2015.
„Sve što sam znala o Midi trci na JUT-u je da je dugačka 34km, da je konstantno uzbrdo, da
ima dva jaka uspona i da imam 11 sati da je završim. Mogu ja to, to je moja Bosna i njoj se
radujem, jer volim taj svet, jer sam rođena tamo i koliko god otišla daleko i živela neki drugi
život, ta magija, to zelenilo u kom sam odrasla, uvek me ponovo i ponovo privlači.“
Marija Pantoš
Finišerka Midi staze 2015. I Finišerka Maxi staze 2017.
“Na Jahorinu sam odlazila zimi, i shvatila koliko je moćna. Ali doživeti Jahorinu i okolinu leti je
poseban doživljaj, ona ti tako odvažno pokaže svoju narav. Staza dobro markirana, zahvalna
jer možeš pružiti korak na dobrim nizbrdicama i zahtevnim usponima...a sve vreme osećati da
tvoje srce koje hoće iz grudi od lepote kuca zajedno sa šumom.”
Iako Jahorina Ultra Traila POVEZUJE GRADOVE I PLANINE
ona prvenstveno povezuje LJUDE.
Agnes Giric Cvetković

Пролећно издање

Пролећно издање

Путник 102

Страна 1258

Путник 102

Страна 1259

ПЛАНИНАРСKА БИОГРАФИЈА

ИНТЕРВЈУ СА ПРЕДСЕДНИКОМ

Рођен је 1965. године у Новом Саду. Звање
професора географије стиче 1991. године на
Природно-математичком факултету у Новом Саду.
Живи у Суботици од 1991. године. Од 2009. г. ради
на месту директора Политехничке школе у Суботици.
Планинарством се бави од 1990. године када се
учланио у Планинарско друштво ''Железничар'' Нови
Сад. По преласку у Суботицу постаје члан суботичке
планинарске организације.
Од 1998. године има лиценцу водича Планинарског
савеза Србије. Оперативни тренер планинарства
постаје 2011. године. Звање инструктор службе
водича Планинарског савеза Србије стекао је 2014.
године. До сада је водио преко 250 организованих
група на планинарење од планина у окружењу до
Јужне Америке и Хималаја.
Осим у традиционалном планинарењу, опробао се и у областима спелеологије,
планинарске оријентације, планинарских маратона, рафтинга и кањонинга. Међу више
десетина спелеолошких објеката које је посетио, издваја Николину јаму на Орјену чију је
ревизију извршио 2002. године. У оквиру програма ''Шетајмо у природи'', ђаке, грађане и
планинаре води на пешачење углавном по околини Суботице.
Организовао је изградњу све четири постојеће вештачке стене Планинарског клуба
''Спартак''. На тим вештачким стенама од 2001. године. води тренинге спортских пењача.
Звање алпинистичког приправника стиче 2002. године. Од тада је попео око 80
различитих алпинистичких смерова. Организовао је опремање пењалишта за спортско
пењање и алпинистичку обуку Орлово бојиште (Фрушка гора).
У својој досадашњој планинарској каријери попео се на 15 врхова виших од 5000 метара,
међу којима је и Монт Еверест.
Написао и објавио преко сто чланака, радова са планинарском тематиком. Монографија
Планински врхови у Србији објављена је 2011. године. За потребе оспособљавања
планинара приредио је наставни материјал из више области: Физичка припрема
планинара, Техника кретања планинара, Читање карата и оријентација за планинарске
водиче, Познавање планина за планинарске водиче, Однос водича и групе,
Метеорологија и прогноза времена за планинаре, Методика наставе за оспособљавање
и усавршавање за водиче, Врсте снега и леда, ледници.
Међу звањима и признањима које је добио издвајају се: Заслужни спортиста, златна
медаља ''Јован Цвијић'' Српског географског друштва, Про Урбе Града Суботице, Јован
Микић – Спартак Спортског савеза Војводине, Мајску награду Министарства спорта.
Од 1999. до 2012. обављао дужност председника Kомисије за алпинизам ПС Војводине,
од 2012. до 2016. године био је председник Планинарског савеза Војводине, а од 2014 до
2018 обавља је дужност спортског директора Планинарског савеза Србије.
У марту 2018 године, Иса Планић је постао председник Планинарског Савеза Србије.

ПУТНИК: Да ли је функција
председника
планинарског
савеза Србије обавеза или
признање?
ИСО
ПЛАНИЋ:
Функција
председника секције, комисије,
клуба или Савеза је и признање
и обавеза. Председник је
преузимањем дужности преузео
обавезу да се својом личношћу,
умним способностима, снагом и
вољом током четворогодишњег
мандата залаже за остваривање
договорених циљева одржања и
развоја организације у оквирима
закона и других прописа као и
етичког кодекса планинара.
ИСО
ПЛАНИЋ:
Избор
за
председника је признање већ
самим тим што је планинарска
јавност претпоставила да је
кандидат
за
председника
способан да обавља ту захтевну
дужност. Покушаћу да се са
изазовима руковођења носим
истом упорношћу и доследношћу са којом сам обављао функцију начелника
ПСС и са којом сам се на планинске врхове пењао.
На крају треба рећи да ниједна функција не би требала да буде трофеј било ком
појединцу као накнада за минули рад, функција не сме да буде хладовина из
које ће неко крчмити ресурсе створене туђим знојем. Залагаћу се да руководеће
позиције у Савезу заузму они који ће бити спремни да својим примером, радом
и трудом буду пример свим нашим члановима. Јер, Савез није тамо нека
институција, треба знати да Савез има канцеларију са свега две запослене
особе. Није парола, Савез смо сви ми који имамо чланске картице, од свих нас
зависи стање у планинарству. Не бежим од одговорности, много тога, можда
највише зависи од руковођења, али треба се сетити пословице која гласи:
Посао не раде вредни него многи.
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ПУТНИК: Шта све треба урадити у
планинарској каријери да би се
стигло до „титуле“ председника
Планинарског савеза Србије?
ИСО
ПЛАНИЋ:
Од
оснивања
Планинарског савеза Србије 27. јуна
1948. (ПСС је настављач традиције
Српског
планинског
друштва
основаног 1901.) до данас на челу
организације сменила су се 23
председника. Биографије већине
њих не познајем, из доступне
литературе сам прочитао сведене
податке. Неки са списка су се
истакли
својим
дугогодишњим
залагањем и резултатима и за њих
многи знају. Неколицину познајем лично и они су ми по својим вредносним
ставовима узор. Што се мене тиче, поступност и тимски рад су до сада била
основне одреднице мога деловања. Можда је моја биографија због разноврсних
планинарских активности којима сам се бавио била препорука за кандидатуру,
али челна улога у организацији се разликује од бављења дисциплинама којима
сам био посвећен. Као планинар, био сам у ситуацији да мотив за своје
деловање тражим у себи и око себе, сада сам у позицији да тражим начина да
мотивишем друге, да их подстичем и да градим односе који ће довести до
резултата.
ПУТНИК: Планинарство је све мање масовно пешачење по шумама и горама а
све више озбиљан спорт са јасно дефинисаним дисциплинама. Да ли мислиш
да „класично“ планинарство полако изумире и да ли оно треба да опстане?
ИСО ПЛАНИЋ: Иако дефиниције планинарства можемо наћи у бројним
документима од енциклопедија преко уџбеника до статута ПСС као да свако ко
се планинарењем бави има своје виђење природе наше планинарске
делатности, разноврсност планинарства, бројност наших дисциплина којима је
заједнички именитељ планина, наводи нас да исти термин схватамо различито.
Све нас спаја природна потреба за кретањем, потреба успостављања везе
човека и природе, исконска потреба да савладамо препреке промишљеним
деловањем и истрајношћу. Потреба да будемо бољи од самих себе. Продирући
у дубину шуме, пењући се на олујне висове суочавамо се са непознатим силама
у себи, око себе и својим страховима. И побеђујемо. Зато се изнова и изнова
напланину враћамо. Све се може променити, али ти исконски пориви у нама
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неће и не могу. Зато ће планинарство
опстати. Да ли се начин испољавања
суштине мења и да ли ће се мењати? Да.
Убрзано, као што се мења све око нас.
Настанак планинарства као израза потребе
успостављања и обнављања нарушене везе
човека са природом везујемо за простор
Европе
и
време
прве
индустријске
револуције, развоја саобраћаја, време
урбанизације,
Француске
буржоаске
револуције
и
увећавања
грађанског
друштвеног слоја. Околности у којима су
деловали планинари у Србији током 20. века
битно су се измениле. Данас, када смо се
одрекли вишедневног Табора планинара и
манифестацију свели на два дана назвавши
је Дани планинара, готово нестварно звучи
податак да су екскурзије Јосифа Панчића
(идејног оснивача Српског планинског
друштва) и његових студената трајале у
просеку око 40 дана. Доба у којем живимо
одликује брзина промена, доступност информација захваљујући интернету и
друштвеним
мрежама,
саобраћајна
доступност,
индивидуализам,
персонализација свега и арденалинске активности. Планинарство се мења као
и свет у којем живимо. Промене не можемо зауставити, али их можемо
сагледати и усмерити. Суштинске промене започеле су 1997. године када је
планинарство правно уврштено у спортску активност. Били бисмо неискрени и
непоштени када бисмо тврдили да планинарство није спорт.
Морамо се ускладити са правилима деловања спортске гране јер ми то јесмо,
али чувајмо нашу традицију неговањем оних активности које чувају наше
темељне вредности. То су присан и заштитнички однос према природи,
хуманизам, идеализам и сарадња међу људима. Ово последње, сарадња, а не
такмичење међу планинарима је можда и најважнија особина традиционалног
планинарења коју треба чувати и неговати. Не смемо занемарити нашу улогу у
заштити природе планина, едукацији младих нараштаја и унапређењу
туристичких потенцијала планинских подручја наше земље. Специфичност
планинарства је наше бреме али и наша компаративна предност. Једна од
основних предности планинарства је да се њиме могу бавити све особе, без
обзира на пол, узраст, статус, образовање.
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Можемо рећи да је Планинарски спорт саставни део планинарства у ширем
смислу које осим спорта има и димензију покрета. Та двојност наше
организације изражена је у нашим активностима, опредељењима и дилемама.
Да ли можемо избећи конфекцију и очекивати да се за нас кроји посебно одело?
За нас би то било најбоље, време пред нама ће показати и да ли су таква
очекивања реална.
ПУТНИК: Нови закони и прописи приморавају
клубове да се све више баве папирима а све
мање планинарским активностима. Многи се томе
опиру јер потичу из прошлих времена. Како
решити овај проблем?
ИСО ПЛАНИЋ: Разумем фрустрираност због
повећања
обима
администрирања,
постоје
области у којима форма не прати суштину и ту
администрацију која нема смисла треба наравно
укидати. Али не може се створти уређен систем
којем тежимо без вођења документације. Можда
могу да наведем апсурдност чињенице да многи
чланови и руководиоци многих клубова или
друштава
у Савезу нису у прилици да на
полицама пронађу податке о историји свога
удружења. Клубови или друштва који немају колективно памћење и не знају
ништа о својој прошлости нису институције и увек и увек историју почињу из
почетка. Дакле, администрација и писање, иако су неомиљени, имају свој
дубоки смисао и значај. У Клубовима треба наћи особе које су перу и папиру
склоне, дати им задатак да администрацију воде и јасно се одредити према
чињеници да то није узалудан и непотребан посао већ најдубљи интерес свих
нас. Можемо још једном поновити пословицу која гласи: ''Оно што није записано
није се ни десило''.
ПУТНИК: Који су најважнији задаци које треба испунити у твом председничком
мандату?
ИСО ПЛАНИЋ: Сачувати организацију и укладити њен рад са Законом о спорту.
Радити на остваривању четири основна стратешка циља развоја:
рад са децом и омладином, укључујући и школски спорт,
повећање обухвата бављења грађана планинарством кроз развој и унапређење
спортске рекреације,
развој и унапређење врхунских резултата,
развој и унапређење планинарске инфраструктуре.
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ПУТНИК: Колико је битна основна планинарска обука и да ли сматраш да треба
да буде обавезна?
ИСО ПЛАНИЋ: Упознавање нових чланова организације са основним
безбедносним процедурама и правилима организације је наша законска
обавеза. Корисно је и неопходно, али се треба придржавати прописаног
програма и не претеривати са обимом обуке. Једноставно речено, обука не сме
да траје дуже од три дана. Дуже обуке исцрпљују ресурсе клубова и не
испуњавају основни задатак основне обуке а то је обухват комплетне
планинарске популације. Они који су заинтересовани за додатна знања и
вештине могу их стећи на трибинама, семинарима, стручном оспособљавању и
усавршавању у организацији клуба, Савеза или оних институција које су
овлашћене за стручно оспособљавање и усавршавање. Не може се све научити
одједном, против сам основних обука које трају дуго и које се стога ретко и
организују.
ПУТНИК: Да ли планинарска заједница може и треба да помогне у подизању
еколошке свести грађанства, која је у нашој земљи на поражавајућем нивоу?
ИСО ПЛАНИЋ: Треба потенцирати чињеницу да су планинари еколошки
најосвешћенији сегмент нашег становништва. Имамо капацитет да укажемо на
проблеме заштите природе планина и морамо увек изнова тражити начине
деловања. Свака основна планинарска организација треба да негује партнерски
однос са јединицама локалне самоуправе, школама и управљачима заштићених
подручја. Кроз сарадњу са наведеним институцијама путем пројектног
финансирања може се еколошки деловати. Уопштено, нема ни једне активности
коју спроводе планинари а да она нема и своју еколошку димензију, то треба
имати на уму и на томе треба стално инсистирати.
ПУТНИК: Држава афирмише развој
школског спорта, да ли је то шанса
да се планинарска популација
подмлади
и
на
који
начин
популаризовати планинарење међу
школарцима?
ИСО ПЛАНИЋ: Подизање нивоа
сарадње
између
школа
и
планинарских организација (ПСС,
регионалних планинарских савеза и
превасходно планинарских клубова)
у циљу повећања обухвата бављења
деце и младих планинарским спортом, путем:
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- Достављања школама
Стратегије развоја планинарског
спорта у Републици Србији за
период 2018-2022. године, преко
локалних клубова уз позив за
сарадњу,
- достављање
школама
планове активности локалних
планинарских клубова,
- одржавање
промоција
планинарских
клубова
у
школама,
- одржавање
основне
планинарске обуке у школама,
- одржавање обуке из
планинарске оријентације,
- презентација
Трекинг
лиге Србије и Војводине,
- презентације
других
планинарских дисциплина и
демонстрација,
- уколико је могуће, обука
наставника-професора који воде
секције
у
одређеним
планинарским
дисциплинама
и/или за планинарског водича,
вођење ученика на промотивна пешачења у околини места у којем се
школа налази,
вођење ученика на промотивне једнодневне планинарске акције,
одржавање заједничких састанака наставник-професор физичке културе
и планинарских водича/тренера других специјалности,
склапање протокола о сарадњи одређене школе и планинарског клуба,
конкурисање заједничким пројектима (школа и планинарски клуб) код
јединица локалне самоуправе, ради добијања средстава за
остваривање заједничких планова у области планинарског спорта (нпр.
обуке ученика у техничким планинарским дисциплинама),
организација сусрета младих планинара.
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