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ТЕХНИКА КРЕТАЊА ПЛАНИНАРА И ВОЂЕЊА ОРГАНИЗОВАНЕ ГРУПЕ
Четврти део
Техника кретања у снегу и леду
Прекривач од снега и леда претвара планинске падине у амбијент који се под утицајем дебљине наслага, промене
температуре, ветра и протока времена стално мења и захтева прилагођавање планинара различитим условима.
Често се дешава да успон и силазак на истој стази морамо сроводити различити техникама кретања јер је снег
омекшао, стврднуо се или је нови нанос постао опасан због могућности настанка лавине. Читав низ фактора утиче
на то да је свако кретање истом, али снегом покривеном стазом – другачије.
Према нагибу падине терене делимо на положене и благо нагнуте до 35° средње нагнуте 35-45° нагнуте 45-55° и
веома нагнуте преко 55°. Техника кретања усклађује се према врсти снега и леда и према нагибу терена.
У сваком случају треба пажљиво проценити какве захтеве постављају услови на планираној рути па затим донети
одлуку о саставу групе, опреми, техници и тактици успона.
Избегавање лавинозних терена је битан фактор при доношењу одлуке о избору руте. Чешће него лети
опредељиваћемо се за директан успон без непотребних ризичних пречења лавинозним теренима, кретање
гребенима и ребрима и старијом шумом.
Планина прекривена снегом и ледом захтева много више напора од планинара. Хладноћа, кратак дан, влажна
опрема, могућност лавине и успорено кретање врше психичко оптерећење на планинаре и њиховог водича. Али,
ако се техником влада и ако је група способна да поднесе напоре, планина дотерана уникатним белим декором
узвраћа доживљајем непоновљиве исконске лепоте.

Кретање по меком и дубоком снегу
По меком и дубоком снегу напредовање је успорено и напорно. Цепин и
дерезе нам при кретању у овим условима нису потребни, можемо их тада
спаковати у ранац и користити штапове за ходање, крпље или скије.
Понекад је једино решење употреба скија и технике турног скијања.
Кретање са скијама захтева посебну обуку и веома је захтевно, не сме се
примењивати ако планинари овом вештином не владају у потпуности.
Конструкција турних скија се разликује од алпских по тежини и
прилагођености кретању по мекшем снегу. Ради лакшег кретања везови у
које се углављује ципела, слично као код крпљи, имају механизам који
омогућује подизање пете. Подизањe пете олакшава покрете при клизању
скија. Поред тога, при успонима се на доњу страну скија причвршћују траке
које су тако направљене да спречавању клизање уназад (фокино крзно).
Приликом спуштања везови се у петном делу фиксирају, тако да се спуст
изводи као и у алпском скијању.
Крпље су једноставније за примену, али и оне захтевају познавање опреме
и навикавање пошто се мора кретати раширених ногу да би се избегло
заплитање или стајање на руб друге крпље. Код неких модела положај пете
може да се подешава по висини ради прилагођавања нагибу терена.
Користе се у комбинацији са штаповима за ходање. Крпљама се хода тако што се наизменично вуку по површини
снега, слично као и скије за турно скијање.
На већим стрминама крпље се не могу користити. Тада се креће тако што се искораком у снег потисне и колено,
па се добије већа површина и мање се упада. За кретање по таквом терену боље је користити штапове за ходање
него цепин. Ако се користи цепин он се једном руком хвата за главу, а другом за дршку, положи се на површину
снега и ослони на њега обема рукама. На сличан начин при успону се могу користити и штапови. При кретању са
цепином ноге и цепин представљају три ослонца. Ако је цепин у десној руци и креће се левом ногом, цепин се
истовремено преноси напред. Чакља цепина је окренута у страну у односу на тело што омогућава да се одмах
користи у случају пада. Цепин се држи за главу, с палцем на страни лопатице са омчом која је пребачена око
зглоба руке. При спуштању цепином се ослањамо на терен иза себе, а када користимо штапове ослањамо се на
терен испред себе. Масу тела треба преносити на пете тако да је стопало нагнута према стрмини. На већим
стрминама силази се окренут према брегу тако да се ослања на водоравно положене штапове или цепин, као при
успону.
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Током кретања могу се користити већ направљене стопе. Понекад је на већим нагибима сигурније делимично
проширивати постојеће или правити нове трагове.
Када се група креће по дубоком снегу први у колони прави пртину док остали прате његове трагове, а када се
први умори њега замењује други. Тада први иступа у страну и прикључује се зачељу. Они који непосредно следе
првог у колони могу постепено проширивати стопе користећи их само делимично. На тај начин, ако је колона већа,
неколико планинара на челу могу створити стазу која ће онима у средини и на зачељу кретање учинити лакшим.
Приликом прављења пртине при искораку тежину преносимо на предњу ногу и лагано потискујемо колено у снег.
Услед веће додирне површине са снегом пропадање је нешто мање. Ако је снег дубљи од колена онда читавим
телом нагињемо унапред и потискујемо снег правећи пртину. Сваки наредни у колони корак скраћује за дужину
пете уназад и на такав начин планинари у средини и зачељу колоне добијају стазу којoм се могу кретати без
заморног подизања ногу.

Кретање по тврдом снегу
Правило је да се при кретању пo терену покривеном тврдим снегом користимо цепином и да у сваком тренутку
имамо ослонац на најмање две тачке, на две ноге или на једној нози и цепину. Према падини треба окренути
лопатицу ако је подлога мека или рог уколико је подлога тврда.
При успону дереза цепин се држи са обе руке за главу и побија у снег што више изнад себе и уз његову помоћ
степенасто се пребацују ноге. Затим се цепин вади и поступак понавља. Сваки пут се направи степеница тако што
се врхом ципеле удари у снег да нога продре у њега.
Приликом силажења треба се окренути према брегу, па када су обе ноге у степеницама прави се корак наниже.
Затим се стаје једном ногом ближе, а друга се положи косо испод прве и поново се пребаци цепин.
По веома тврдом снегу и леду, по подлози у коју се не може забити шиљак дршке цепина, креће се тако да се у
подлогу забија лопатица или кљун – чакља, при чему је дршка стално окренута у смеру стрмине. Једном руком
држи се глава цепина, а другом дршка, а о површину се ослања шиљком. При кретању са дерезама треба имати
на уму да ђон мора бити паралелан са површином, стаје се тако да се равномерно оптерећују сви зуби на дерези.
Ако је падина веома стрма за ослонац се користе предњи шиљци на дерезама. Правило је да се цепин може
користити без дереза, али дерезе се на стрмом терену не могу користити без истовремене употребе цепина.
У веома тврдом снегу и леду нога не може направити правилан ослонац па се лопатицом цепина копају
степенице. На стрмим површинама окрене се мало устрану и спољашња рука се употребљава за копање
степеница. Ако је површина веома стрма, најпре се ископа ослонац за унутрашњу руку и за њу обезбеди сигуран
ослонац. Покрети руке треба да су ритмички, снажни, целом руком при чему се тело не сме савијати у пасу, а
мора се пазити и на равнотежу.

Пречење стрме снежне падине
При попречном ходању на веома стрмој падини од тврдог снега треба се окренути према падини. Цепин се држи
са обе руке, дешњаци десном руком хватају главу цепина а левом дршку, док леваци цепин хватају обрнуто. У
површину се забија кљун цепина. Такав начин повећава стабилност горњег дела тела и омогућава брзо
реаговање у случају пада. Када је стрмина мања цепин се забија дршком, држи једном руком са стране у правцу
кретања, преступа се једном ногом и преноси масу на другу ногу. Затим се поступак понавља. Да би се спречили
падови и проклизавање треба се стално ослањати на најмање две тачке. Забијање ногу у снег јесте основа
кретања по тврдом снегу.

Употреба цепина и дереза
Цепин и дерезе се приликом кретања преко терена покривеним снегом и ледом користе истовремено. То је
најсигурније, мада се по некад чини да један од ових реквизита није нужно потребан.
Цепин је алатка од које се планинар у високом горју не одваја. Он је симбол планинарства и налази се на многим
планинарским обележјима. Када у високим планинама нађете цепин без планинара морате са највећом пажњом
узети у разматрање могућност да се негде око вас десила невоља, јер се планинар од свог цепина не раздваја
својевољно. Цепин служи за одржавање равнотеже, обезбеђивање тачке ослонца при напредовању и силаску, за
сидриште, као алатка за прављење степеница и хватишта, осигуравалишта, бивака и слично. Цепин се пре успона
бира на основу висине планинара, очекиваног нагиба терена и тврдоће снега или леда. Цепини са дугом дршком
су погоднији за терене са мањим нагибима, а они са краћом дршком за стрмије падине. Код пењања веома стрмих
детаља бирају се цепини са благо закривљеном дршком, а за пењање у леду потребно је владати техником
пењања са алаткама посебно дизајнираним за пењање у леду. Начин употребе зависи од нагиба падине, правца
кретања и врсте снега. По правилу се носи у положају који омогућава да се најбрже предузме заустављање пада.
4
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Цепин се може прусиком повезати са појасом. Веза мора бити дужине која не омета
руковање цепином, али не сме бити ни предуга да не би саплитала пењача. Та веза нам
служи за осигурање пењача када се цепин забије у снег. Гуртна треба да је навучена на
зглоб руке и причврсти.
Током упона када цепин није потребан поставља се на ранац са спољне стране на носаче
који се налазе на ранцу, а ако га користимо повремено може се одложити између ремена
ранца и леђа. Током транспорта на шиљке цепина поставља се заштита која спречава
оштећења друге опреме, ранца или транспортне торбе. Дерезе се транспортују у
посебним торбицама које ефикасно изолују шиљке од остале опреме. Током успона, када
нису неопходне могу се носити са спољне стране ранца, али причвршћене тракама.
Опреми не треба дозволити да слободно виси и ремети равнотежу пењача.
Савремене дерезе се за ципеле фиксирају механизмом који омогућава лако монтирање,
демонтирање и подешавање. Ипак, пре поласка на туру неопходно је подесити дерезе
према ципелама предвиђеним за успон и овладати техником монтирања и демонтирања
тако да нам то не представља проблем када на рукама имамо рукавице, када то радимо
на стрмини у мраку савијени на улазу шатора. Дерезе према типу могу бити намењене
лаганим глечерским турама, али и захтевном техничком пењању у леду. Разликују се по
величини и оријентацији шиљака и тежини.
Треба
изабрати
одговарајуће
према
очекиваним условима успона. Влажни и
мекани снег који се прикупља између
шиљака представља опасност, отежава
кретање и претвара дерезе у скије. Додаци
који
одбијају
мекани снег постали су општеприхваћени
код високогорских успона. Приликом
кретања преко леда од великог је значаја
да шиљци буду наоштрени. Комбинована
кљешта и турпија обавезни су део
опреме
за
сваку
вишечлану
и
вишедневну експедицију на високе
врхове. Положај тела код ходања са
дерезама мора бити усправан. Тежиште тела (као замишљен
правац) мора пасти између стопала. Ноге приликом кретања са
дерезама треба да су благо размакнуте у ширини кукова како
шиљци не би поцепале панталоне или повредиле ноге. Дерезама
се хода тако да шиљци подједнако оптерећују подлогу, такав
начин ходања захтева вежбање.
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Заустављање пада кочењем цепином
Приликом кретања преко површине на којој постоји
опасност од пада цепин мора бити у приправности.
Пад се може десити из много разлога: проклизавање,
удар ветра, саплитање о опрему, запињање
дерезама за одећу и сл. Када до пада дође,
планинар мора реаговати веома брзо. Пали
планинар на стрмој клизавој падини нагло добија на
убрзању, а када тело постигне велику брзину веома
је тешко зауставити пад. Дакле, најбоље је реаговати
у првих неколико секунди. Приликом пада тело може
имати различит положај у односу на падину и правац
пада, најповољнији положај је када се пада на стомак
главом горе. Цепин се не сме испустити, а при
заустављању рука која држи главу цепина треба да
буде савијена, тако да дође у висину рамена како би
се тежином тела могао притиснути на кљун који
треба да омогући заустављање. Рука која држи
дршку цепина треба да је близу шиљка, тако се
цепин боље контролише и избегава евентуално
озлеђивање шиљком.
Планинар који је пао мора настојати да се након пада
постави у положај главом према узбрдици да би се
приликом кочења одмах окренуо на страну на којој се
налази глава цепина и почео кочити кљуном цепина.
Раменом и грудима притиска се на горњи део дршке.
Ноге морају бити раширене.
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Дерезе је најбоље подићи тако што ће колена бити савијена. Ако би у раној фази заустављања покушали кочити
дерезама вероватно би дошло до превртања, тумбања и у тој ситуацији цепин више не би могао да се користи
ефикасно. Ако се цепином кочи испруженим рукама изнад главе ефекат кочења биће вероватно недовољан да се
пад заустави.
У случају пада на леђа шиљак се мора што пре забити у подлогу, окренути се на ону страну где се држи глава
цепина и почети кочити шиљком. Тело треба да је окренуто ногама наниже. Заустављање цепином треба добро
увежбати.

Савладавање снежних стреха
Снежне стрехе савлађују се на неколико
начина. Ако је снежна стреха мала и
изгледа као благи превис, савлађује се
помоћу верачких лествица при чему се
ради као и при техничком пењању. Ако
је стреха већа и не може се заобићи,
треба се на њу изверати. Савлађује се
преко најужег дела, тако што се
цепином или лопатицом ископа рупа
кроз стреху (тунел). При савлађивању
стреха други пењач осигурава се ван
правца пада стрехе, у случају да се
одрони. Нешто испод стрехе први
пењач побија клин за међуосигурање.
Стрехе су велика опасност, нарочито пажљив треба бити при кретању по гребенима на којима оне постоје. Треба
се кретати неколико метара са доње стране од линије гребена. Терен се осматра унапред, а побијањем цепина
испред себе правовремено се открива стреха.

Техника кретања по леднику
Приликом успона на високе планинске врхове
планинари често морају прећи преко ледника. Кретање
ледником је често веома захтевно и ризично. Стрме
ледене падине, вертикални ледени скокови, пукотине,
водени токови и моренски материјал су препреке које
због сталног кретања ледника, промене температуре и
дебљине снежног покривача приликом сваког преласка
преко ледника постављају другачије услове и намећу
различита решења. Основна карактеристика кретања
преко ледника је да се не може рачунати да ће стаза
којом сте пре подне прошли приликом успона постојати
и приликом повратка. Због могућих одрона леда на
ледопадима брзина преласка преко критичних подручја
представља важан фактор успеха. Зато се планинари
пре поласка морају припремити за могућа изненађења
коју им може приредити лед у покрету - ледник.
Видљиве пукотине се прескачу ако су уске или се
заобилазе ако су широке. На високим планинама се на
широким пукотинама понекад постављају привремени
мостови од лаганих металних конструкција налик на
мердевине. Прелази преко пукотина се, ако је
потребно, обезбеђују фиксним ужетом и обавезно
обележавају заставицама. Што је већи број пукотина
кретање ледником је сложеније, пут је све више
кривудав и прелазак све дуже траје. Ледник је најбоље
прелазити у раним јутарњим сатима када је лед и снег који га прекрива чврст. Током дана ако је сунчано и топло
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кретање је отежано због пропадања у снег и повећане
опасности од пропадања у делимично покривене и
покривене пукотине. Снегом скривене пукотине се
препознају јер је над њима снег бељи, нешто улегнут и без
сјаја. Приликом преласка природних снежних мостова
преко пукотине цепином испред себе испитујемо чврстину
моста. Правило је да се крећемо увек под правим углом у
односу на правац пружања пукотина. Нарочито опасне
мостове прелазимо пузећи на коленима и лактовима или
''пливајући'' како би имали најмањи притисак по јединици
површине. Низ мост се спуштамо пузећи натрашке.
Сигурност кретања по леднику постижемо навезивањем на
уже. Осим седежног појаса потребно је имати и прсни појас
који се може направити од помоћног ужета или шлинге.
Треба се навезати тако да је у случају пропадања кроз
пукотину могуће брзо заустављање пада (пре него што
пењач падне на дно пукотине) и извлачење пропалог
пењача. На леднику се можемо кретати у двојним, тројним
и вишечланим навезама. Навезе са мањим бројем чланова
се брже (понекад брзина значи и сигурност) крећу, али је
већи број чланова у уиграном тиму сигурнија опција. Тројна
навеза је довољно ефикасна при извлачењу пропалог
члана навезе и довољно брза и сматра се да је због тога
најсигурнија. Код двојне навезе уже делимо на три приближно једнака дела. На крајевима ужета везујемо замке у
које можемо да станемо и та два краја смотамо и пребацимо укосо преко рамена како би нам уже било при руци у
случају потребе за извлачењем палог супењача. На месту прве и друге трећине ужета вежемо осмицу и
укопчавамо карабинером у појас. Између пењача на свака два метра везујемо осмице. Уз појас са помоћним
ужетом (прусиком) вежемо прусиков чвор и направимо стопну замку коју смотамо, склонимо да не смета али да
буде при руци у случају пропадања у ледничку пукотину. Она служи да се у њу стане и да се користи у
самоизвлачењу, али и да пењач који је задржао пад помоћу ње пренесе оптерећење на фиксирани цепин који
може да послужи као сидриште. Пењач који је задржао пад палом партнеру додаје ону трећину ужета коју носи
смотану на себи. Пали пењач на такав начин наизменично оптерећујући два ужета, уз помоћ партнера излази из
пукотине. Код тројне или друге вишечлане навезе принцип расподеле ужета је исти, важно је да уже које је
намотано на првом и последњем пењачу не буде краће од растојања између два пењача у навези. При томе
треба имати у виду да се уже приликом пада истеже и да иако је, када се уже намотава дужина оба сегмента иста,
када до пада дође, због истезања дужина смотаног ужета можда неће бити довољна да је пали пењач дохвати.

Техничко пењање у снегу и леду
Када је снег или лед толико стрм да се не може више без великог ризика напредовати до сада наведеним
техникама кретања помоћу ослонаца, цепина и дереза, тада се примењује техничко пењање. Тада ће се пењачи
навезати на уже. Навезивање се врши преко пењачког појаса тако што се уже за појас везује чвором осмица. За
осигурање и међуосигурање се употребљавају снежни и ледни клинови, цепини, штапови за ходање, скије и друга
опрема која нам је на располагању. За осигуравање пењача у навези од великог
је значаја формирања осигуравалишта којег чине сидриште и стојиште.

Осигурање у снегу
Рад навезе при напредовању на снежној падини не разликује се од рада навезе
у сувој стени, само што се у снегу осигуравање врши преко тела како би имали
мање ударе на само сидриште. Осигуравалиште у снегу се прави на више
начина у зависности од квалитета снега. Стојиште треба ископати ван правца
кретања и могућег пада како први пењач не би пао на оног који осигурава. У
меком снегу прави се тако што прво угазимо снег затим у то место забијемо
цепин, спустимо се онолико колико нам дозвољава дужина помоћног ужета
којим смо навезани за цепин па на том месту опет угазимо снег како би могли
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стабилно да седнемо. Када се подеси (благо затегне) уже које нас везује за цепин и
када заузмемо стабилан положај осигуравалиште је готово. Ако је снег премекан
можемо ранцем подупрети цепин, или цепин положити у направљени жлеб облика
слова Т. Када дерезе добро забијемо у снег и пребацимо уже преко тела можемо
почети са осигуравањем. У случају потребе пењач који први напредује може
постављати међуосигурања помоћу на пример снежних клинова. Када пењач стигне до
краја ужета првоосигуравалиште, осигурава партнера који је био на доњем
осигуравалишту. Партнери се могу смењивати у вођењу навезе што значи да пењач
који је осигуравао партнера током првог цуга долази до осигуравалишта које је
направио први пењач, прелази га и наставља са пењањем све до краја другог цуга где
се поново прави осигуравалиште. У случају да је један
пењач изразито бољи или одморнији онда он стално
води навезу. Уколико пењачку навезу чине водичи који
воде групу, тада се на потезу на којем је било потребно
осигуравање поставља фиксно уже.

Осигурање у леду
За разлику од клинова за стену у леду нема потешкоћа да се пронађе пукотина због тога што се ледни клинови
могу постављати условно речено било где. При томе треба имати у виду деловање воде, сунца или топлоте лед је
на површини често крхак. При пењању и постављању клинова треба одстрањивати горњи слој леда и клин
забијати у здрав слој. Лош или труо снег је сунђераст, крт и сиве боје, а здрав је компактан, беле или

светлозелене боје. Квалитет леда се може проверити ударцима чекића о лед. Ако је звук јаснији клин ће боље да
држи док туп звук упозорава да је лед крт. Пре него што се клин уврне потребно је површину поравнати како би
ушица клина могла да налегне на лед. Клин не треба завијати пребрзо како лед не би пукао. Чим се клин заврне у
лед он се замрзне. Клин који је обасјан сунцем губи носивост, а посебно треба обратити пажњу на чињеницу да
оптерећени клин полако топи лед и да због тога не смемо дуго оптерећивати ледне клинове.
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За осигуравалишта у леду обавезно користимо бар два ледна клина која не
постављамо у правцу хоризонтале и правцу вертикале. Ледни клинови нам
омогућавају пењање екстремних стрмина па чак и превиса са негативним
нагибом што значи да у леду можемо пењати и технички уз употребу
лествица.

Спуштање у снегу и леду
Приликом спуштања низ благо нагнуте падине лицем смо окренути према долини и телом благо нагнути унапред.
Цепин држимо за главу или за главу и дршку. Ако је снег мекан дерезе нису нужне, тада снажним ударцима пета
правимо ногоступе. Када силазимо дерезама треба газити целом њиховом површином. На јако стрмим падинама
силазимо лицем окренутим према падини. У мекани снег цепин забијамо до главе, затим се спустимо два до три

корака, направимо ногоступе снажним ударцима
ципеле, стабилно станемо па поступак поновимо.
Постојеће ногоступе користимо као хватишта за руке.
На тврдим снежним падинама користимо рог цепина и
предње шиљке на дерезама.
Спуштање помоћу ужета може се вршити ако на месту
са којег се спуштамо имамо осигуравајућу тачку коју
можемо оптеретити преко ужета. Приликом спуштања
често морамо напустити горње сидриште и опрему од
којег је направљено. Ако по страни оставимо проблем
скупе опреме и еколошки аспект ситуације, свакако
морамо водити рачуна о томе да нас после једног
успешног споштања низ уже можда чека наредно
спуштање за које ће нам напуштена опрема недостајати.
Можемо се спуштати са ледног или снежног клина водећи
рачуна да ледни клин не смемо оптерећивати дуго, не
дуже од 15-20 минута. Други начин који не оставља
опрему је да уже поставимо око вештачког снежне или
ледене печурке која се обликује тако да се цепином
ископа полукружни јарак у снегу или леду. Опрему не
оставља ни начин спуштања на два укрштена цепина.
Свака од наведених техника захтева увежбаност, али
техника са два цепина захтева посебну концентрацију и
прецизност при извођењу.

Пад у пукотину
Специфичност кретања преко ледника је у томе што се
сви чланови навезе истовремено међусобно осигуравају и
крећу преко површине ледника, док је код пењања у сувој
стени или леду правило да један пење, а други га
осигурава мирујући на осигуравалишту. Само ако уочимо
посебно ризично место стајемо и осигурање партнера вршимо помоћу на пример
фиксираног цепина. Зато није добро да ледничку навезу чине два члана. Ако један
пропадне у пукотину други ће тешко задржати његов пад, а затим ће имати тежак задатак да
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палог партнера извуче из пукотине. Пропадање партнера је увек изненадно, најчешће
се завршава посртањем и падом пењача који пад треба да заустави. Уже које повезује
пењаче својом еластичношћу не ублажава битно трзај, али се усеца у ледено-снежну
ивицу пукотине и на тај начин трењем смањује силу на осигураваоца. Знатно усецање
ужета у ивицу касније представља проблем приликом извлачења палог пењача,
нарочито ако он није у стању да учествује у спасавању.
При паду у пукотину основно је
покушати
задржати
пад
навезаног партнера тако што ће
се
зауставити
сопствено
проклизавање и пад помоћу
цепина. Када се осигураваоц
зауставио и када контолише уже
на којем виси пали партнер
треба ослободити једну руку
тако што ће уже фиксирати око
рамена, руке, ноге или цепина.
Затим треба учврстити палог
партнетра на осигуравајућу тачку, на пример ледни клин
или цепин и растеретити себе за даље захвате. Ако је пад
заустављен преко сидришта помоћу полулађарца или
осмице уже се фиксира провизорним чвором са
осигуравајућим чвором и прелази на извлачење или
спуштање палог партнера. У сваком случају ако се процени
да импровизована осигуравајућа тачка није безбедно
сидриште прво се приступа изради безбедног сидришта.
Након успостављене комуникације одмах се врши процена
да ли палог пењача извлачимо или спуштамо. Спуштање
се врши помоћу карабинерске кочнице или на неки други стандардни начин. Начин извлачења зависи од стања
палог пењача. Најбоља ситуација је када је пали пењач у стању да учествује у извлачењу.Пали стаје у свој
припремљени ногоступ од помоћног ужета. Одозго палом пењачу добацујемо слободан крај ужета са ногоступом
(чвор осмица) који пали провлачи између прсног појаса и тела, намота око ноге да би спречио окретање у ваздуху
и стане у њега другом ногом. Наизменичним подизањем ногу, потезањем и фиксирањем ужета пали корак по
корак напредује према површини.
Ако је унесрећени непокретан треба га подићи помоћу модификованог система ''Свети Бернард''. Сви наведени
стандардни
поступци
свакако захтевају да сваки
од чланова навезе са собом
носи потребну количину
опреме, да познаје основне
процедуре спасавања и да
у драматичним тренуцима
након пропадања партнера
има рутину и концентрацију
да
употреби
усвојене
вештине
и
знања
и
импровизује у ситуацијама
које
захтевају
сналажљивост.
Крај
Исо Планић
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ZORAN VUKMANOV - NAJPOZNATIJI TREKER SRBIJE

-

-

Zoran Vukmanov, prvi direktor Vojvođanske treking lige, bio je
petnaest godina veoma aktivan član PSK „Spartak“, šest godina
član načelništva PS Srbije i osam godina predsednik komisije za
planinarstvo.
Ispenjao je najviši vrh Balkana - Musalu (2925m) u Bugarskoj (ime
potiče od reči „mus Alah“, što znači „bliže Alahu“), Golem Korab
(2764m) u Makedoniji, Jablanik (1275m), Mali Povlen (1347m),
Srednji Povlen (1301m) i Veliki Povlen (1271m), Savin Kuk (2313 m)
na Durmitoru u Crnoj Gori itd. Organizovao je Palićke susrete na
kojima je bilo rekordnih 1080 učesnika! Danas je Zoran predsednik
udruženja ljubitelja prirode „Poželi želju“.
- - Zorane, otkud ti u planinarima?
- Prešao sam stazu Istočnog maratona dugu 57 km 1993. maja
meseca i to je bilo moje prvo planinarenje. Tada sam shvatio da
planinarenje nije ono što sam ja zamišljao – alpinizam, dodatna
oprema, šlemovi, lanci... jer Fruška gora je pitoma planina. Sledeće
godina sam prešao 82km. U ruke mi je došla knjiga Bore Veljkovića
„Vodič kroz Frušku goru i Vršačke planine“. Tu knjigu sam pročitao
više puta i tada sam čvrsto rešio da postanem planinar. Pretplatio sam se na „Planinarski glasnik“ i na bilten „Putnik“. O
planinarenju sam naučio mnogo iz štampe.
U planinarski klub „Spartak“ učlanio sam se tek 2003. god. Dakle, punih 10 godina sam učio o planinarenju. Znao sam ko
je predsednik planinarskog saveza Srbije, koliko klubova ima u Srbiji, koje su republičke akcije. Moja prva akcija kao člana
„Spartaka“ bila je uspon na valjevske planine. Ovu akciju, na kojoj je bilo mnogo dece, vodio je Iso Planić. Mi smo tada
obišli Jablanik, Mali, Veliki i Srednji Povlen.
- Kada si ti organizovao i vodio prvu akciju?
Juna 2004. uspeo sam da organizujem prvu akciju (Carska bara) na koju sam vodio oko 30 ljudi. U jesen iste godine
organizovali smo odlazak na Golem Korab, najviši vrh Makedonije. Na akciji je, osim dvadesetak članova planinarskog
kluba Spartak, bio Dren Mandić. (Dren Mandić je u eksepdiciji na K 2 „ostao bliže nebu“ na 8225m nv. U Dudovoj šumi
mu je izgrađen spomenik). Dren je u to vreme bio član penjačkog kluba „Pauk“. Ja sam mu predložio da se učlani u
planinarski klub „Spartak“ i on je to prihvatio.
Sav višak novaca koji je ostvaren na toj akciji uplatio sam na račun kluba. Mnogi to nisu razumeli, ali je bilo i onih koji su
shvatili kao korektan gest. Tada sam bio potpredsednik kluba (2004.god), a klub je imao kancelariju u Šumicama. Godine
2006. izabran sam za sekretara i to sam bio 4 godine, a sledeće dve godine sam bio potpredsednik.
Sve do 2017. godine, tj. punih 15 godina, bio sam član planinarskog kluba „Spartak“. Za to vreme učestvovao sam na
tačno 600 akcija, a od njih sam ja vodio i organizovao 350. (Planinarska akcija je pešačenje grupe ljudi predvođenih
iskusnim vodičem po planinama bez pomoćne opreme. Dužina staza je najčešće između 10 i 30km) .
- Sećam se da si slavio pređenih 10000km.
Da bi organizovali neku akciju, ona mora da ima neki smisao. Ako samo kažemo da idemo do Tresetišta i nazad, onda to
postane monotono. Kada sam rekao da ćemo preći moj desethiljaditi kilometar, onda je tu neko spremio tortu, neko drugi
snimio film i svima je bilo zanimljivije. Tako sam proslavio i svoj 10-hiljaditi kilometar pešačenjem od Bačkih Vinograda do
Kanjiže. Jednu akciju sam nazvao „Petak trinaesti“. Pešačili smo do jezera Majdan i tada se okupilo oko 100 ljudi. Akciju
moramo na neki način učiniti interesantnom.
- Bio si prvi direktor Treking lige Vojvodine. Reci nam nešto o tome.
Na Fruškogorskom maratonu razgovarao sam sa planinarima iz Mađarske. Otišao sam na njihov sajt, preveo sam ga i
otkucao. Na jednom sastanku sam objasnio kako zamišljam vrednovanje jednog planinara na planinarskoj akciji. Zamislio
sam to tako da se pripreme tri staze različite dužine. Savezu je trebala takmičarska sportska disciplina. Kompromisno
rešenje je pretočeno u pravilnik!
- Kada je osnovana Treking liga Vojvodine?
Osnovana je u jesen 2012. godine. Bukovački maraton je bio prvo probno kolo Vojvođanske treking lige. Sada smo u
sedmoj godini od osnivanja lige. Ponosan sam što je prošle godine u Subotici kolo Treking lige imalo oko 500 učesnika.
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To je još uvek rekord Treking lige Srbije, a i Vojvođanske treking lige. Organizator tog kola je bio planinarski klub
„Spartak“. Raduje me što Vojvođanska treking liga i dalje dobro radi zahvaljujući mom nasledniku Goranu Žigiću.
- Ti si organizovao Palićke susrete na kojima je bilo 1080 učesnika! Taj rekord nije nikada oboren.
To je bilo 2008. Tada sam bio sekretar kluba. Te godine Palićki susreti su bili republička akcija i organizovani su na Paliću
(Muški štrand). Imao sam dobru saradnju
sa JP „Palić - Ludaš“. Tajna uspeha je u
samopožrtvovanju i u dobrim odnosima sa
svim planinarima Srbije. Tih godina sam
odlazio kod skoro svih klubova koji su
imali tradicionalne republičke akcije.
- Da li ti je nekada bilo teško na nekoj
akciji?
Ne, a najviše zato što procenjujem
situaciju. Nije mi problem da prekinem
akciju ako vidim da je rizična. Uradio sam
to više puta.
- Organizovao si
i učestvovao u
obeležavanju staze kroz Subotičku
peščaru?
Ako mi je Vojvođanska treking liga četvrto
dete, onda mi je pešačka staza peto dete.
Staza je neka moja ideja da realizujem
nešto čega u Subotici nije bilo. U stazu sam uložio mnogo vremena i ljubavi.
Od JP „Palić-Ludaš“ dobio sam pismenu saglasnost i sa tim sam otišao u „Vojvodina šume“ i tražio njihovu saglasnost.
Staza je duga oko 30 km. Proteže se od Majkinog salaša prema Tresetištu, zatim ka Velikom Radanovcu do nekadašnjeg
strelišta Šištak-Peštanska pruga-Srpski šor-jezero Majdan-Krivoblatska šuma i izlazi ispod graničnog prelaza Kelebija kod
okretnice autobuskog stajališta. Staza prolazi kroz tri stepena zaštite. Markirana je dvostrano sa oznakom žuti krug sa
zelenim srcem. Do staze vodi šest pristupnih staza. Ideja je bila da ljudi mogu sami sebi kreirati neke deonice. Na
nekoliko mesta postavljena je mapa sa kilometražom. Bila su planirana tri odmorišta sa klupama i stolovima. Tek kada
sam počeo sa markiranjem, shvatio sam da to nije mali posao. Često ljudi nisu u mogućnosti da pomognu. Nekada nas je
bilo dvoje-troje, ali, koliko god nas je bilo, radili smo udarnički!
Na stazi je održano kolo Vojvođanske treking lige, zatim akcije pod imenom „Četiri godišnja doba u Subotičkoj peščari“.
Trudim se da staza bude nešto što bi reprezentovalo Suboticu.
- Zorane, kako sačuvati Šištak, pa i Subotičku peščaru?
Zakon ne dozoljava kretanje motorima, ali se taj zakon ne sprovodi. Šištak će nestati za možda 50 godina. Sapraće ga
voda, a i od samog hodanja. Problem je kako uopšte zaštiti Subotičku peščaru! Dešava se da ljudi kose u drugom
stepenu zaštite, da kradu oznake... Ima mnogo prekršilaca zakona u predelu izuzetnih odlika Subotička peščara. Postoje
samo tri rendžera u JP “Palić-Ludaš“. Mi smo na akciji povodom „Dana planete Zemlje“ sakupili 165 džakova smeća i
napunili kontejner od pet tona. Bilo nas je mnogo, pa smo to uradili brzo. Na zaštiti peščare se ne radi ništa. Dešava se da
nepoznati počinioci polome table sa oznakama.
- Ko je platio te table?
Deo sam platio ja. Potrošio sam preko 100 evra za štampanje, stubove i materijal.
Jedan drugi čovek je rekao da plaćanje „iz svog džepa nije na zdravoj osnovi“ jer kada se entuzijasta iscrpi, prestaje da
radi dobre stvari?
Neko troši pare na pivo, cigarete, putovanja, a ja sam deo svog novca utrošio na nešto što sam smatrao da treba da
postoji u ovom gradu. Mislim da čovek može da živi prilično sretno i kada nema previše para.
- Reci nam nešto što te nisam pitao!
Čitao sam statut Planinarskog saveza Srbije. Tamo nisam nigde našao reč „šetnja“. Sve pešačke aktivnosti u prirodi se
nazivaju pešačenje u prirodi, a ne šetnja. Šetnja je ono kada uhvatimo dragu osobu pod ruku, pa malo šetamo po korzou.
Zoran Vukmanov, izuzetno harizmatičan čovek, prepešačio je našu paščaru nebrojeno puta, ostavivši traga u njoj
obeležavanjem i čišćenjem planinarskih staza u želji da ljubitelji prirode bezbedno uživaju!
Emina Tomić Ostrogonac i Vitomir Marković
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NESPUTANI UZ PRVI INĐIJA TREJL
Kako ćeš znati da li nešto možeš, ako nisi probao?... Rečenica koju olako izgovaram; aaaa - zašto? Zato što je na sebi
isprobavam!
Tako i dođoh u Inđiju, na Prvi Inđija trejl, da uradim
nešto što do tog 3. marta 2019. nikada nisam. Nije to
ništa specijalno, da se razumemo, ali svaki pomak koji
uradiš u svom životu još ti više raširi oči, oslobodi um,
otvori horizonte. Nije me trebao niko nagovarati; kad
sam u nešto sigurna ne trebaju mi nikakve
konsultacije, znam dobro šta hoću i tražim način da to i
ostvarim. Dilema je bila, ali samo jedan mali trenutak,
da li ću uspeti svojim pozivom da privolim i moje
prijatelje, bicikliste i trkače, da se pridruže ovoj
manifestaciji koju po prvi put organizuje Planinarski
klub „Železničar - Inđija". Kako ideju pretvoriti u lep i
sadržajan dan i aktivnosti u prirodu? Našao se način!
U sklopu promocije zdravih stilova života i “izlaska na
svetlost dana” novoosnovanog UG Nesputani, a kao predsednica Udruženja, pozvala sam prijatelje iz Beograda, Loznice,
Osečine, Ljubovije, Sremske Mitrovice, Novog Sada, Inđije, da se okupimo na Prvom Inđija trejlu i damo svoj doprinos
ovoj zdravoj ideji. Većina se vrlo spremno odazvala pozivu, shvativši značaj širenja dobrog duha Dobrih Ljudi. Mi smo oni
koji smo zahvaljujući bicikliranju, planinarenju, šetnjama, prihvatili i drevnu Konfučijevu mudrost: "Svi imamo dva života;
drugi počinje kada shvatimo da imamo samo jedan!" Zato sada vrlo spremno i snažno putujemo tim našim “drugim
životom”, stalno tražeći nove puteve i izazove. Tako i svoje porodice vodimo i deci dajemo odličan primer. Na nekoga će
se već sigurno ugledati. Bolje da to budu njihovi roditelji, manje će da ih boli.
Dogovor je bio da biciklisti krenu trejl trasom desetak minuta pre trkača, a da se eventualno kao mtb takmičari predstave
sledeće godine. Moja ideja i želja od početka je bila jedna: da istrčim malu, tzv zelenu stazu trejla, odnosno 9.5 km trke
kroz prirodno okruženje. S' obzirom da nikada nisam trčala više od 4 km, a i to je bilo asfaltom, ovo je za mene
predstavljalo baš izazov i radost! Pridružio mi se još jedan Nesputani, moj prijatelj Luka. Zajedno smo se u 10 časova
našli na startnoj poziciji, a prethodno smo ispratili naše
prijatelje bicikliste koji su “odjezdili” dužom, plavom
stazom, pa još malo produžili... Verovatno do neke
dobre kafane, ali neću da ispadne da sam ih odala...
Uglavnom, dobih ja i startni broj, karton za čekiranje na
kontrolnim tačkama, poče i sitna kišica, hladnjikavo je,
oblačno, nas dvestotinak trkača nestrpljivi, dron nam
iznad glava, ispred nas organizator sa kamerom... I,
konačno krenuli! Šta je bila moja ideja? Pa, da istrajem,
da ne stajem! Nije važno koliko sam spora, dokle god
se krećem! To je bio moj moto, i to sam naučila kad
sam počela da vozim bicikl. Kretanje je Majka.
Trčalo se interesantnim predelima, a na nekim mestima
su bili vidljivi znaci krčenja staze. Bravo za
organizatore! Bilo je i blata, ali ne mnogo; bilo je i
uzbrdica, ali blagih. Bilo je i prijateljskih prilaženja, reči podrške. Čega nije bilo? Vode. Nisam imala iskustva i nisam znala
da treba da nosim vodu. Sad znam. Nigde i nikako bez vode! Sreća pa je povremeno padala kišica i nije bilo sunca, tako
da se moglo izdržati. A ja sam trčala, trčala, nisam stala ni jednom osim na kontrolnim tačkama.. Išlo je to meni, činilo mi
se da sam spooooooora, ali sam videla i da sustižem mnoge, a i da mnogi oko mene povremeno iz trčanja prelaze u
hodanje. Hajde, možeš ti to, reče neko iza mojih leđa, ima još oko dva kilometra... Ja se obradovah, bravo za mene, vidi
kako nije bilo strašno... Hajde, imaš još kilometar, to me neko pretiče i daje mi vetar u leđa... Hajde sada – finiširaj, brže
malo, imaš još 300 metara, pređi put, pa preko onog mostića i tu je cilj... Hajde, brže malo, finiš je važan, pokaži da je ovo
za tebe bila šala... možeš ti to!... Ja i ne znam kome su te reči bile upućene, prvo sam pomislila da je nemoguće da to
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meni neko dobacuje, pa zar ne vide svi da nisam trkač,
da sam potpuno neiskusna u ovome... pa zar se to ne
vidi... Ma, ko šta vidi, trči sestro slatka, lepo ti čovek
kaže, da li tebi ili nekom drugom, ali poslušaj, i ti si pred
ciljem... Tako rekoh sebi, dadoh petama vetra, i u
punom naletu, s podignutim rukama i osmehom na licu i
ja prođoh kroz cilj!!! Dakle, kakva je to sreća bila...
Oduševljenje... Zadovoljstvo... Kako je lepo kad učiniš
nešto za sebe, kako je lepo kad možeš nešto dobro od
sebe da daš i preneseš na svoju okolinu... Na cilju me
već čekao Luka, srećan, zadovoljan, ozaren... A, sada?
Sada na okrepu, gulaš, pivo, veseo i zadovoljan
razgovor i smeh! Prvo presvlačenje, evo i sunce bi da
se presvuče u nešto žuto, jarko, toplo...
U 13 časova usledilo je proglašenje pobednika. Dobre
vibracije. Prvi izlazak u javnost i dva prva mesta za
Nesputane! I Luka i ja smo u našim kategorijama imali
najbolja vremena! Sada naše vitrine krase finišerska
medalja, koju je dobio svak' ko je završio trku, i medalja
za osvojeno prvo mesto... I, eto, rekoh li ja – sve što
sanjaš, možeš i da ostvariš...
Hvala PK “Železničar - Inđija" na odličnoj ideji i
organizaciji njihovog prvog trejla! Srećno, dragi
prijatelji, u vašim novim poduhvatima i ostvarenjima!
Nesputani ostaju uz vas!
Emira Miličević
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DELIBLATSKA PEŠČARA PRED BOŽIĆ
Filmsko selo na Dunavu, Židovar i Zagajička brda
Mnogo je hladno, temperatura je u minusu, zemlja
zaleđena, inje procvetalo na sve strane, snežić samo
što nije... A, šta bih ja i htela – pa, januar je! Ovog 5.
januara 2019. moja je želja da konačno vidim to “filmsko
selo” sagrađeno za potrebe filma “Sveti Georgije ubiva
aždahu”, snimanog pre desetak godina u Deliblatskoj
peščari, na jednom od rukavaca Dunava. I, zato me evo
s planinarima PD „Azimut“, na čelu s vodičem Vladom
Radivojevićem, u jednoj od najvećih evropskih
kontinentalnih peščara koju zovu i evropska Sahara.
Deliblatska peščara je nastala tokom ledenog doba od
moćnih naslaga eolskog silikatno-karbonatskog peska;
docnije je košava oblikovala izražen dinski reljef čije
nadmorske visine dosežu i do 200 metara, i upravo
zbog tog reljefa mi je Peščara jako interesantna, kao i
zbog plodnih lesnih površina kojima su peščane dine
okružene. Nakon mog prvog pešačenja tim predelom
još sam se više zainteresovala: naime, reč je o
poslednjoj i najvećoj oazi peščarsko-stepske, šumske i
močvarne vegetacije koja je nekada dominirala
panonskom nizijom; proteže se između Dunava i
jugozapadnih Karpata i kao jedan od najvažnijih centara
biodiverziteta u Evropi i u cilju zaštite ovog područja,
proglašena je za Specijalni rezervat prirode. Ogromno
je ovo prostranstvo i koliko god zvuči “mrtvo” i koliko
god mislili da tamo gde je pesak i peščara – ne može
da bude života, istina je potpuno drugačija. Ali, nema
razloga da žurimo s pričom. Idemo – zrno po zrno.
Peska.
Od izlaska iz kombija nedaleko od Kajtasova do sela
smeštenog između Karaša i Dunava idemo čistinom
preko koje nas pošteno „brije“ vetar. Kako zađemo među brdašca tako biva nešto prijatnije. Peščane naslage pod našim
nogama su snažno stegnute zimom i ne otežavaju hod. Stižemo do kućice pored koje gaču guske slobodno se gegajući
preko livade prema obližnjem jezercetu okruženom vitim stablima kao čuvarima. Oko nas se vrzmaju seoski psi, jedan je i
vezan, a onaj najveći nam se pridružio u daljem prolasku kroz šiblje i ogoljelo drveće, sve pored reke. Ovo je u stvari
scenografija koja je predstavljala mačvansko srpsko selo naraslo na obali Save, u blizini granice s Austrougarskom.
Radnja srpske ratne melodrame režisera Srđana Dragojevića „Sveti Georgije ubiva aždahu“ smeštena je u period od
1912. do izbijanja Prvog svetskog rata 1914. i čuvene Cerske bitke za koju je scenografija za snimanje pravljena u
Omarskoj kod Prijedora. Mnoge su zanimljivosti vezane za nastajanje ovog filma, za ogromne pare koje su uložene, dosta
je loših kritika film dobio, između ostalih i da nije pokazao emociju dostojnu vremena koji je prikazivao...
Mi ovde nismo da kritikujemo niti sudimo već da kroz zanimljivu priču upoznamo još jedan delić istorije zemlje s kojom
živimo. Upoznajemo zemlju, družimo se s pričama, vraćamo se prirodi, svojim korenima, porodici, tako možda i sebi više
priđemo, i to bi bila najveća blagodet kojom bi bili nagrađeni za sve dobro što radimo.
Prelazimo preko još jednog brežuljka, stidljivo se probijaju prve zrake sunca i u daljini obasjavaju Dunav, naše more.
Prizor je spektakularan i sad sve brže idemo u susret toj bajkovitosti. Prvi dodir s usplahirenom vodom bio je i blago
razočaravajući zbog mnogo otpada duž obale, a najviše plastičnih flaša. Ni jedna od njih ne uliva nadu da će, kada
odvrnem čep, iz nje izaći neki dobri duh i ispuniti mi želju. Uostalom, davno smo naučili da za ispunjenje svojih najvećih i
najvažnijih životnih želja moramo sami da se pobrinemo. Dobri Duhovi su tu da se u tim željama i snovima ne izgubimo,
već ih smelo oblikujemo i pretvaramo u stvarnost.
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I, sve se čini da sam svoje
želje dobro usmerila, jer
smo uskoro naišli na
predivan prizor: mnoštvo
školjki koje su sa dna reke,
gde
provode
vreme
poluzarivene u peščano
dno, stigle na površinu vode
ostavljajući
za
sobom
duboku brazdu, a zatim ih je
talas izbacio na obalu. Niske
temperature i hladna košava
formirale su po površini reke
ledena ostrvca u kojima su
nejake
školjkice
ostale
zaglavljene i usamljene.
Mi nastavljamo našu šetnju,
svako malo zastajkujemo i
kao da se na trenutak
prepuštamo
zadovoljnom
mrmorenju tihog Dunava.
Skoro opipljivu tišinu prekida Dejanov uzvik: „Hej, pa ovo su vidre!“ Objektivom fotoaparata „nanišanio“ je interesantne
vodene životinje okupljene oko jednog plutajućeg stabla, ali to nisu bile vidre, nisu niti dabrovi, već nutrije – „brkati“ vodeni
pacovi! Možda ne zvuči simpatično, ali s obzirom da se nutrije uzgajaju radi krzna a u Rusiji je meso nutrije gastronomski
trend, odličnog ukusa i bogato omega-3 masnim kiselinama, onda možda i nije toliko neprijatno. Za nutrije važi da su
izrazito čiste životinje, biljojedi koji svu hranu peru pre nego je pojedu!
Sve u svemu – naše
ranojutarnje
„krstarenje“
ovim idiličnim, bezimenim
selom pokazalo se kao
odličan uvod u događaje
koji su usledili. U danu
smo pred Badnji dan i
Božić, praznik rađanja
novog života posvećen
uspomeni na rođenje Isusa
Hrista,
Sina
Božijeg,
spasitelja sveta. Da li je
izbor našeg vodiča da baš
danas posetimo i Židovar
iliti Žetvar, arheološko
nalazište u kojem su
otkriveni ostaci najstarije
pronađene crkve na svetu
iz 1. veka naše ere, bio
slučajan?
Možda,
pitaćemo Vladu, mada u
slučajnosti ne verujem, a šta smo sve videli dalje obilazeći Deliblatsku peščaru pričaću vam u sledećoj peščarskoj priči.
Sećate se: zrno po zrno.
Emira Miličević
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TAORSKA STENA, TAORSKA VRELA
Tema je nebeska. Inspiracija. I Taorska vrela pride
Priča o tome kako privlačiš dobro, navikavaš se na lepo, lepše, još
lepše, pa tražiš sve više, pa očekuješ sve bolje, pa se daješ, pa opet
uzimaš… Da li tu ima mesta strahu da će se to pretočiti u nešto
obično, svakidašnje, već viđeno, da više nećeš užarenih očiju,
ustreptalog srca, isprekidanog daha, upijati svu raskoš i izazov
života …
O tome i još o ko zna čemu..

A tema… Tema je nebeska. Inspiracija. Dakle, bez ograničenja. Razmašite se, sve je dozvoljeno. Zaronite u mirisnu
livadu, neka vam žuti šafranov polen zagolica podjednako i maštu i nadraži nosnice. Podignite glavu, zatvorite oči, upijajte
stidljive zrake prolećnog sunca već sad spremnog za letnji urnebesni valcer. Spremno i hrabro zagazite u hladan planinski
potok – okrepiće vas i izoštriti vam sva čula. Pređite na drugu stranu preko brvna obraslog mahovinom, zastanite, osvrnite
se, u očima drugih videćete svetlost kojom sijate i ljubav kojom zračite.
Nema tajni, skrovitog značenja. Sve je vrlo prosto, jednostavno, samo ga mi, ljudi, činimo teškim i pravimo lavirint od
uzburkanih emocija. Izlaz je u čistom srcu, u oku koje zadovoljno trepće i usnama koje se osmehuju. U rukama koje se
pružaju u uzimanju i davanju, koje se šire u slatkom iščekivanju.
Inspiracija. Nepresušni izvor. Ne zavisi od godišnjeg doba, da li će biti kišno proleće, sušno leto, jesen otežala od bogatog
roda, zima bez pahulja... Zavisi od toga znamo li da idemo u korak sa svim tim promenama koje se, ipak, dešavaju i u
nama. Ipak je i do nas.
I zato, negujte svoje ljubavi, razvijajte ih, dajte im šansu. Za sebe uvek želite samo najbolje!
Bio je ovo divan martovski dan i moj prvi susret sa slapovima Taorskih vrela smeštenih u masivu Valjevskih planina, u
podnožju planine Povlen. Vrela izbijaju iz pećinskog otvora u podnožju krečnjačkog platoa u selu Donji Taor, stvaraju
brojne slapove i vodopade i ulivaju se u reku Skrapež, pritoku Zapadne Morave. Nekada je ovde bilo 12 vodenica, ali ih je
odnelo vreme, voda, nebriga, nemar. Dok je nas koji ćemo obilaziti ova napuštena područja živeće i ove priče. Ne dajte
da i njih proguta vreme….
Emira Miličević
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BREZNA - SUNČANA STRANA GOČA
Na tromeđi Goča, Studene i Stolova, rasuto na obroncima sve tri
planine, leži selo Brezna. Na najvišem vrhu sela, na gočkoj strani,
raste jedan crni bor. Simbol Brezne i planine Goč, putokaz i orijentir,
poznat kao Bor Samac.
Trećeg dana februara, okupan suncem, blista usamljeni,
dostojanstveni div. Okupila se oko njega šarena družina planinara
koji odavde kreću put Dobrih voda na Goču. Stazu dužine trinaest
kilometara, po lepom i sunčanom danu, pregazilo je više od
stopedeset planinara.
Naši gosti, planinari iz Niša i Aleksinca, već tradicionalno dolaze na
Goč početkom februara. Zajedno prošetamo gočkim stazama i
podsetimo se uspomena od predhodnih godina.
Sneg se odupire suncu sa ove strane planine. Ponegde gazimo po
dubokom snegu a ponegde ga i nema. Gde sunce ogrejava, izbio je
vres ispod snega i svojom veselom, svežom pojavom ukrasio je ivice
staze kuda prolazimo. U šumi vlada apsolutni mir. Samo se krošnje
jela tiho njišu na vetru, a jele su pravi simbol Goča. Visoke, zelene
lepotice premašuju tridesetak metara visine. Društvo im prave bukve
srebrnih stabala i džinovskih razmera.
Do Cvetnih livada kolona planinara se kreće stazom širokom jednu
stopu zbog velikog snega. Na ovom mestu iskoristili smo priliku za
fotografisanje i dobar odmor. Mlade breze i otvorena ravnica krase
ovu livadu. Neobične šare u snegu koje je napravio vetar, čine da
predeo izgleda kao ustalasala, morska pučina.
Odavde, pa do kraja našeg puta, staza vodi kroz gustu šumu. Divlje svinje i srne su na mnogo mesta napravile brloge i
staze u snegu. Na starim panjevima i oborenim stablima rastu gljive bez obzira na januarsku hladnoću.
Skupismo se svi u hotelu Dobre Vode i naše druženje
nastavismo uz ručak i muziku. Dobru tradiciju nećemo da
menjamo. Naš predsednik Dragan Jovanović - Gigo uručio je
zahvalnice učesnicima i zaslužnim pojedincima. Prigodan
govor i zahvalnost drugara iz Niša i Aleksinca nije izostala.
Divan dan proveden u planini sa divnim ljudima se ne
zaboravlja. Ova priča i fotografije Brezne i Goča će i Vas
oduševiti.

Svetlana Krdžić
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PLANINE ZOVU

Na početku planinarske karijere krenula sam bojažljivo na pešačenje u
planinu. I to ka Radočelu. Nespremna za fizički napor, izgubljena među
stotinu planinara, na povratku rekoh sebi: nikad više.
Prošlo je dosta vremena do sledećeg pešačenja. I to zahtevnog, na
planinu Troglav. Opet sam iz sebe izvukla maksimum i stigla do vrha.
Naravno poslednja, ali sam od ostalih učesnika dobila aplauz i bodrenje. Oni se svi prostrli po livadi, uživaju u panorami a
ja od umora nisam uspela da vidim ni gde sam.
Posle toga su se nizali vrhovi, staze, izazovi. Uz put sam napravila hiljade fotografija planinskih panorama, šarenog
cveća i bistrih reka. Tri godine sam samo sakupljala
energiju i upijala moć planine.
Uz pomoć drugara iz kluba ukazano mi je na mnogo
veće mogućnosti. Tako sam počela da pišem putopise i
svoje slike upotrebila tako da se ne zaborave ljudi,
mesta i predeli kroz koje prolazim.
Često se vraćam na iste staze, ali uvek su nove,
drugačije obojene. Začarale su me planine.
Dve reči iz slogana Planinarskog Saveza Srbije,
"Planine zovu", doživljavam kao imperativ. Naravno,
mora se sazreti i u svakodnevnici naći smisao. Nisam
baš odmah shvatila da jedva čekam subotu i nedelju da

se negde pokrenem. Onda sam celu nedelju upotrebila
za pokretanje i sada, četiri godine kasnije, zadovoljno
kažem da sam se pokrenula u pravom smeru.
Često, baš vrlo često mi je osmeh na usnama. Radujem
se svakom vikendu kao malo dete. Zimi se veselim
snegu, leti suncu a u proleće čekam cve će.
Mnogo
drugova
sam
upoznala
na
stazama
planinarskim. Počeli smo da se dopisujemo i jedni
drugima da rođendane pamtimo. Planine zelene, livade
šarene su moj moto. Natera me ponekad planina i
pesme da pišem, unese mi mir i spokoj u dan. Ništa nije
teško kad možeš sutra ope t van.
Planine zovu ...
Svetlana Krdžić
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Плакета Планинарског савеза Војводине 2018 године

БОРИВОЈЕ ВЕЉКОВИЋ
Рођен 1. септембра 1951. године у Београду. Завршио је
средњу електротехничку школу у Београду, а од 11. 11.
1970. живи у Новом Саду. 1. Јула 1971. Учланио се у
ПСД “Поштар“ у Новом Саду. Са планинарима Поштара
обишао је планине од Словеније до Македоније, од
Бугарске до Словачке. Освојио је само 50 врхова преко
2000 метара, обишао преко 20 трансверзала. Своју
активност усмерио је и на раду у друштву, активан је
планинарско-туристички водич на излетима за које
израђује програме са богатим туристичким и културноисторијским садржајем. Највише воли Олимп, затим све
остале Балканске планине, а стигао је и до Гранд
Парадисо 4061 м у Италији. Најпоноснији је на свој рад
са децом и на подружницу младих планинара у ОШ
"Владимир Назор" у Петроварадину. Поред тога активан
је у организацији планинарских сусрета ПТТ друштава, као и у планинарским савезима Новог Сада, Војводине и
Србије. До сада је објавио преко 400 текстова из области планинарства. Уредник је књига: “Планинари о
планинарењу“ - од Фрушке горе до Мон Блана, “Фрушка гора и Вршачке планине-водич“, а био је члан редакције
која је објавила: “Зборник планинарских друштава ПТТ Југославије“.
У свом дугогодишњом планинарском стажу биран је на одговарајуће функције: председник друштва (1983; 19921995.), председник Планинарског савеза Новог Сада (1984-1986.), потпредседник ПС Србије (1994-2001.) и
председник ПС Србије (2001-2009.)
За свој међудруштвени рад награђиван је дипломама, похвалницама, признањима, плакетама, захвалницама,
златним и сребрним значкама од: ПС Новог Сада, ПСС Војводине, ПС Србије, ПС Југославије, планинарских ПТТ
друштава из: Скопља, Београда, Ниша, Тузле, Марибора, Сарајева, Подгорице и Брчког.
Миливој Ердељан
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НАШЕ МАЛО МОЖЕ БИТИ МНОГО ЗА ОНЕ КОЈИ НЕМАЈУ НИМАЛО
„Живот пролази, а ми не знамо шта бисмо с њим.
Мрзи нас или не умемо да живимо. Најрадије бисмо га уступили неком другом и уживали гледајући како је
леп наш живот кад га други живе.“- Душко Радовић.
Овај афоризам не важи за планинаре јер је освануо 8.март, још један прелеп дан као створен за
планинарење односно за дружење и уживање.Планинари ПД „Врх“ Кладово, крећу на традиционалну акцију у
Бању Херкулане која се за оне који не знају налази у Румунији. Састав групе чине 17-оро особа. Куриозитет је јер
у групи имамо један брачни пар рођених у Румунији а живе у Србији, врло драги и коректни. Остатак групе чине
жене и 1 и словима један мушкарац у најлепшим годинама, рођен је у првој половини прошлог века, између два
рата. Женски део екипе нешто млађи али не пуно млађи. Има и међу њима неколико рођених у првој половини
прошлога века. Возач Ђоле расположeн као и обично а нису ни путници били ништа мање расположени. На обе
царине никаквих проблема није било тако да смо врло брзо стигли на одредиште. Смештамо се, разгледамо
базен који је са топлом термалном водом у згради. Идемо да чекамо планинаре из ПСК „Железничар“ из
Краљева. Размахале смо се ми на путу али су нас они прошишали и отишли којих стотинак метара даље.
Сачекале смо их а затим упутиле у Пансион у коме се они врло брзо смештају. Одлазимо на вечеру сви и
међусобно се упознајемо и договарамо за сутрашњи дан како ћемо и где ћемо.
Екипа из Кладова, што се тиче сутрашњег дана мало је њих заинтересованих за пешачење, више желе да шетају
и иду на купање. Планинари из Краљева иду на успон, с тим да једна група иде на стазу до Белог крста а онај део
групе који је кондиционо спремнији иде на Домоглед захтевнију стазу. После вечере идемо на купање у базен са
топлом термалном водом.
Осванула је субота, јутро обећава леп
дан. После обилног и укусног доручка
(шведски сто) крећемо на успон. Стазу
смо прешли лако иако смо у групи
имали и једну планинарку која је
имала проблема са ногом а једна са
срцем. На крсту група која иде даље
наставила је пут на Домоглед. Ми смо
се лагано вратили у Бању. Док је
мањи број отишао у пансион друга
бројнија група прошетала је и
свратили су на колаче. По договору
крећемо минибусом до кадица идемо
на купање. Од купања нема ништа јер
се једна кадица реновира а друга је
пуна као око. Враћамо се у хотел
Роман где покушавамо и успевамо да
одобровољимо рецепционарку да нас
пусти а да уплата буде мања него што
треба.
После
купања
почињу
припреме за вечеру. Вечера свечана а
ништа мање свечано не изгледамо ни
ми присутни. У току вечере наступа и
наша лутрија обавезан део на свим нашим свечаностима. Мало уз музику, иће и пиће стижемо и до извлачења
лутрије. Мислим да у сали није било особе која није добила барем један поклон. Имали смо и прославу три
рођендана у ПСК „Железничар“. Уз шампањац и торту све је то обележено а био је то још један разлог да
наставимо са игром и песмом до иза поноћи.После вечере мања група одлази на купање, на евоцирање
успомена са различитих акција и договарање за неке будуће заједничке акције.
Касно после поноћи одлазимо на спавање и паковање ствари. Ујутру после доручка нама стиже превоз са троје
планинара који стижу као појачање. Поздрављамо се са драгим пријатељима из Краљева и са домаћином
Петрикетом са жељом да се ускоро опет нађемо. Са планинарима из Краљева растајемо се јер они иду да обиђу
манастир Мраконију, Децебалов лик, и казане.
Ми крећемо према Тргу Жиу а успут обилазимо прво Манастир Баја де Араме, који је посвећен Светим
Арханђелима Михаилу и Гаврилу. Историјски доказ да су оснивачи српског порекла потврђује се натписом на
западном зиду наоса исписан чирилицом. Међу портретима у цркви истичу се ликови српских светаца: атоских
отаца Светих Симеона и Саве Немањића, оца и сина бивших владара Србије и Стефана Душана. Све ово нисмо
могли да видимо јер је у току била служба. Обилазимо и зелену пијацу и сусрећемо се са униформисаним лицима
који деле пропагандни материјал јер им предстоје локални избори. У једном тренутку помислила сам да смо у
Србији јер су и униформе ових људи јако сличне униформама које су виђене на нашим изборима.
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Крећемо даље и убрзо стижемо испред манастира Тисману. Овај
манастир изградио је Никодим Тисману. Место рођења је спорно али као
могућа места помињу се Прилеп и село Прилепац у Македонији. Упознавши
неке монахе из манастира Хиландар са њима одлази на Свету гору. Убрзо
постаје игуман Хиландарског манастира. Био је пријатељ са Кнезом Лазаром.
Због честих упада турака напушта Атос и долази у Србију и настанио се у
источним крајевима Србије. Монах Никодим који је у Србији у околини
Кладова изградио манастир са црквом Свете Тројице познат као
Манастирица као и познати манастир Вратна, прешао је Дунав и у Румунији
саградио манастир Водице који се налази између Дробете Турн Северин и
Оршаве, а затим гради манастирТисману у 14 веку који се налази око 10 км.
од Хобице родног места познатог румунског вајара Константина Бранкуша.
Ово је женски манастир, у коме живи 70 монахиња које су врло
предусретљиве и оне су нам дале податке о манастиру. Никодим Тисману је
изградио манастир али није декорисао унутрашње зидове цркве једино их је
обојио окер бојом са цветним и геометријским мотивима. Прва вишебојна
икона манастира насликана је у 16 веку и сачувана је. У подизању манастира
доста су му помогли српски кнез Лазар и влашки војвода Раду I као и деспот
Стефан Лазаревић. Кнез Лазар је манастирима Водице и Тисману не само
новцем помогао него и подарио имања у својој српској држави што потврђује
и његов син деспот Стефан 1396г. Ово је један од најлепших и најстаријих манастира у Румунији. Посвећен је
Богородици. На улазу у манастир је Музеј националне банке, музеј богатства и злата румунске државе. Ту су
чуване румунске драгоцености током другог светског рата. Манастир је одабран да буде ризница, јер је
реновиран након пожара што је маскирало пребацивање злата под тајном шифром "Нептун". Камионима су
превезене 192 тоне злата. У периоду од 1944 до 1947 то злато однето је у Москву одакле се никад није вратило, и
даље то чувају. Преподобни Никодим преминуо је 26. децембра 1406. у манастируТисману. Данас је непознато
где се налазе његове мошти. Манастир чува две Чудотворне иконе Божје мајке као и кивот са следећим
светињама: прст и напрсни крст Светог
Никодима Тисманског, део моштију Светог
Јована Златоустог као и део моштију Светог
Игњатија Богоношца.
Настављамо путовање и стижемо у Тргу
Жиу. То је град са 101.000 становника који је
изграђен на обали реке Жиу. Име града је
словенског порекла и значи трговина на реци
Жиу. Обишли смо шопинг центар и прошли
поред парка тишине. Парк који је поред реке и у
коме се налазе дела чувеног румунског вајара
Константина Бранкушиа (СтолицеТишине и
капија пољубаца). Видели смо Капију пољубаца
где су се људи поздрављали и растајали када се
ишло у рат. Наставили пут за Турн Северин, где
смо претресли новчанике и најзад завршили са
куповином. Уморни и неиспавани крећемо према
царини. На царини још један сусрет са драгим
планинарима из Голупца који су ишли
наТресковац мало смо се испричали, нешто се
договарали за неке будуће акције и тако се растали. На крају још једне акције могу рећи да је већина
презадовољна и са собом својим домовима понели само лепе успомене.
На самом крају поново ћу цитирати Душка Радовића: “Имати пријатеља, то значи пристати на то да има лепших,
паметнијих и бољих од Вас. Ко то не може да прихвати - немапријатеља“. Планинари ПД „Врх“ Кладово имају
велики број пријатеља.
Драгица Ивановић
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ШТА ЈЕ БЕСПЛАТНО?
Само оно што је највеће, најлепше и најважније ...
Увек је боље ТАМО него ОВДЕ и увек је лепше ОНО него ОВО. Немамо среће са оним што имамо и што јесмо.
Нашу срећу уживају други а да то можда и не знају. Живот је леп! Много лепши него што смо заслужили! Уживајте
у животу кад сте имали среће да се родите! Тако смо случајно и лако дошли до живота, а толико смо му пронашли
мана!
Човек је вечити путник, а живот на земљи је путовање кроз неизвесност без путоказа и компаса. За акцију у
недељу није нам био потребан ни путоказ ни компас. Група од 8 планинарки и један планинар кренула је на
Подвршку чуку. Подвршка се налази на горњој тераси Кључа у подножју Велике и Мале чуке, 6 км.удаљене од
пута Кладово-Неготин. Кроз насеље протиче Подвршка река, која се код Милутиновца улива у Дунав.
Насеље је настало досељавањем из Србије и других места Тимочке крајине, а такође из Влашке. На Великој чуки
налазе се остаци римског града. Стаза ако се крене правим путем лагана и веома кратка око 2,5 км. У једном
правцу. Поглед са чуке величанствен. У даљини види се Дунав са својим током. Грабовичко поље као на длану.
Брзо смо стигли на врх, доручковали, фотографисали се, сунчали и одмарали.
Након спуштања са Подвршке чуке, неизбежно је било да свратимо и у једну од сеоских продавница да се мало
окрепимо јер смо ожеднели, одморимо и размотримо Грујин предлог о начину завршетка овога дана. Предлог је
једногласно прихваћен да поподне проведемо у Бањи Херкулане.
Успели смо да обиђемо и окупамо се у кадици код „7 извора“ где смо се срели са Кладовљанима. Вода нам није
одговарала јер је била прохладна па смо убрзо променили амбијент. Отишли смо до хотела Роман где смо се
купали у јако топлој и јодираној води. После неколико сати проведених у Бањи кренули смо до Оршаве да мало
себи приуштимо и мало задовољства у куповини. Иначе Оршава је град у округу Мехединци има око10.500
становника. Река Черна улива се у Дунав код Оршаве. Током радова на изградњи Хидроелектране "Ђердап 1"
стари центар града је поплављен и изграђен је нов на вишим теренима. Такође је поплављено и острво Ада Кале.
Град је усмерен на производњу енергије и бродоградње. Изнад града постављене су и велики број ветрењача за
производњу енергије. На брду изнад града према Србији налази се манастир Света Ана, основао га јерумунски
новинар Памфил Шејкару 1894-1980 у спомен на своје другове пале у биткама код Алиона, Черне и Оршаве као
знак захвалности херојима који су дали животе за остварење Велике Румуније. Данас је Света Ана женски
манастир грађен у периоду између 1936-1939. Освећење је дуго одлагано најпре због другог светског рата а
касније због владавине комунистичког режима.

Ово је екипа која је дан провела пре подне у Србији а поподне у Румунији. После лепог, занимљивог и успешног
путешествија вратили смо се својим кућама уморни и одморни, пуни елана за неке даље и ближе дестинације које
нас очекују већ идуће недеље. Велики поздрав.
Драгица Ивановић
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КЛИЗАЊЕ У ПАРКУ
Зими, када проценимо да је јако хладно, или да су путеви доста лоши, или да је јако кратак дан, једном речју, када
смо лењи да идемо ван града трудимо се да викендом одемо бар до неког градског парка. Ту имамо среће јер је у
Калгарију градских паркова у изобиљу. Ако хоћеш нешто у шумици која скрива поглед на околна насеља, где кад
иза окуке још не видиш људе имаш утисак као да си отишао у највећу дивљину, идеш у FishCreek парк. Ко хоће да
види људе као на променади, са малом децом у колицима и уз многобројне кућне љубимце, иде у Glenmore парк
на обали вештачког језера који је резервоар пијаће воде у Калгарију. За уживање у пространим ливадама са тек
по којом оазом од неколико танушних стабала дрвећа - избор пада на NoseHill у чијој близини смо живели скоро
10 година и где смо највише волели да идемо предвече када се гарантовано виде срне и бодљикаво прасе (ако
знаш где треба да гледаш). Тренутно смо близу Confederation парка који волимо због великог дрвећа огромних
крошњи које су права реткост у овој хладној и сувој клими Калгарија. Али, ове зиме нам је неоспорни фаворит
Bowness парк и то због клизања!
Bowness парк је на обали Bow
реке која протиче кроз Калгари.
Лети у њему тешко да можеш да
нађеш место за паркирање јер се
ту налази много пикник места са
уграђеним роштиљима и велико
дечије игралиште. Пре неколико
година парк је био затворен због
реновирања. Ово је била једна од
многобројних промена које је парк
доживео током својих скоро 100
година
постојања.
Парк
је
направљен почетком прошлог
века у тадашњем приградском
месту поред Калгарија која се
звало Bowness. Тада познати
бизнисмен у Калгарију, Џон
Хекстон, је имао идеју да ово
приградско место промовише и ту
изгради елитно викенд насеље.
Проблем је тада био транспорт и превоз људи који би ту долазили. У Калгарију је постојао трамвај, али је Боунес
био далеко. И пао је предлог, Хекстон ће део своје земље поклонити граду да се направи парк у замену за
продужену трамвајску линију до Bowness-а. У читавом договору је град боље прошао, јер је направљен нови парк,
а први светски рат и економска криза 20-их су осујетили планове изградње ексклузивног насеља. Парк је од самог
оснивања био врло популаран међу становницима Калгарија - трамвајем се врло лако и брзо могло доћи до парка
са пуно садржаја - мали базен, вештачко језеро са лагуном (каналом) где се могло провозати изнајмљеним
чамцем, клупе и стазе. Викендом је изгледало да се цео Калгари сјатио у парк. Трамвај је укинут негде педесетих
година прошлог века, Боунес се 70-их година спојио са Калгаријем а парк је наставио да привлачи излетнике.
Тако је било и кад смо дошли у Калгари, али године су учиниле своје и осим пикник места скоро да није било
никаквих активности. Могао си да дођеш, мало се прошеташ кроз парк и поред реке, направиш роштиљ и то је то.
У сред парка видели су се остаци шина од мини воза који је возио излетнике кратком кружном линијом. Језеро и
канал су и даље били ту, али од некадашњег базена ни трага ни гласа. И онда негде 2012. почеше радови на
реновирању парка. Био је затворен неколико година (у међувремену је претрпео и велику штету од поплаве
незапамћених размера која је задесила Калгари 2013) и уз велику помпу отворен пре две године. За нас је
најзанимљивија новина била да се сада на језеру налази кућица где се могу изнајмити кануи и кајаци на сат, за
вожњу по језеру и каналу! Поново ради и мали возић, али на жалост само је за децу. Ко неће да прави роштиљ
може да презалогаји нешто у ресторану или оближњем кафићу. А направљен је поново и мали базен на
отвореном. Због тих разних активности овај парк је (као што можете и претпоставити) током лета препун и доста
бучан.
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Зими је потпуно друга слика. Паркинзи у парку зврље празни, има само неколико кола на главном паркингу код
језера и ресторана. И сви који су ту паркирани дошли су због клизања! Наиме, зими језеро служи као отворено
клизалиште. Поред ресторана је и киоск за изнајмљивање клизаљки. Па ко не би стао на клизаљке после више од
10 година! Кад смо отишли пред Нову годину, време је било лепо и сунчано и клизалиште се шаренило од људи.
Убрзо сам открила велики недостатак отвореног клизалишта на језеру - нема зидића око клизалишта који би
некоме ко није врло сигуран на
својим
клизаљкама
(рецимо
аутору)
врло
помогао
у
придржавању. Срећом Горан се
пријавио за улогу придрживача
(да не би морао на клизаљке) и
после неколико кругова, стара
вештина се (донекле) вратила и
постала сам поново самостална.
Охрабрена
мојим
клизачким
успесима, решила сам да дођем
поново, јер ми је жеља била да се
клизам по каналу.
Тако сам се у јануару по други пут
ове зиме обрела у парку и на
клизаљкама. Већ сигурнија одмах
сам се упутила на канал и уживала. Лед је некако равнији ту у поређењу са језером, где има узбрдица и пукотина.
Лед се редовно и на језеру и на каналу чисти замбонијем, али ипак остане храпав. Неописиво је леп осећај кад се
нађеш сам на делу канала који завија и око себе само видиш дрвеће и снег. Кад пожелиш предах можеш да одеш
до клупе ту на леду поред које гори ватрица, и да се лепо мало одмориш и угрејеш. Осим на леду тих ватрица и
мноштва клупа има и на одморишту код ресторана. Зимски садржаји су обогаћени и тереном за курлинг и још
једну игру на леду са камењем сличном курлингу али са много компликованијим правилима. Кад сам враћала
клизаљке видим знак - попуст на
изнамљивање клизаљки у току
хладних дана - 50%. Питам шта то
значи хладан дан, јел треба да
буде испод -15C? Не - кажу ми,
треба да буде испод -25C да би
добили тај попуст! Е па на тој
температури ни да су џабе не бих
ишла. Од свих тих узбуђења и
активности, заборависмо и да
сликамо поштено. Тако да смо
задњег викенда у фебруару, кад је
важио попуст за клизаљке отишли
само да сликамо, мислећи да
ћемо бити сами. Али и тада је
било
(додуше
врло
мало)
заљубљеника у клизање. Па једно је сигурно, на тој температури бар знаш да нећеш пропасти кроз лед!
Јелена Попржен
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ВЕЛИКИ БУБАЊ
Прелеп јесењи дан, субота 27 октобар. Температура чак и преврела за ово доба године тако да је чак и
ветар који нас је пратио целог дана био пријатан и у потпуности допуњавао прелепо време.
Први део акције се одвијао у Заовачкој шуми. Ту је група обишла манастир Заову који је обзиром на
Свети дан када смо дошли био поприлично попуњен верницима. Након упознавања са историјатом
манастира прошетали смо и до лековитог извора Шопот дубоко у манастирској шуми.
Након обиласка пребацујемо се по Стишком пољу до села Кула и моста преко кога се иде ка нашој
следећој дестинацији.
Одмах на старту срећемо вредне путаре који имају пуне лопате посла асфалтирајући сеоске сокаке. Од
прошле године преко речице Витовнице извија се нови бетонски мост. Витовничка река је сад једва мали
поточић што јасно показује врло сушну годину. Иначе ова речица у пролеће а и после обилних киша уме
да подивља и направи прави лом током свог доњег дела тока. Нити мање речице нити веће штеточине –
то је најбољи именитељ за ову речицу.
Након припреме и препакивања опреме крећемо на пешачку
туру. Одмах по изласку из села примећују се велике промене.
Био сам овде половином марта и ништа није најављивало
оволике промене али ко зна – можда је све ово и добро за
локално
становништво. За
нас
планинаре
и
љубитеље
природних лепота наше лепе Србије, после свега овога што је
овде урађено, ова дестинација иако значајна по сваком питању
постаје неприхватљива. Од самог краја села трасиран је 10-ак
метара широк коридор и насута је и изваљана траса скроз
новог пута. Засад је то само јак макадамски пут али како
ствари стоје убрзо ће све ово бити и асфалтирано. Да се све
ово ради зарад прилаза Светињи па да и схватим - али да се
ово ради због нечијег личног хира и приступа личној имовини –
е то ми се не сматра нормалним. Како год било - од некадашње лепе дестинације за проходати по
брдовитим и историјским пределима нема више ни помена.
У манастиру Брадача нас је сачекао отац Александар и у кратким цртама нас упознао са историјатом и
значајем манастира.
Након краћег предаха у порти манастира, већ споменутим путем крећемо ка историјском комплексу
ВРАЊЕВАЦ. Пре непуне три недеље овде је на свечан начин обележена 103-а годишњица од великог
Боја на Врањевцу са почетка Првог Светског рата октобра 1915.г. Свежи венци и лепо уређена околина
доказ су овог догађаја. Око грандиозног споменика мноштво венаца и букета цвећа.
Допуњавајући се са водичем акције, упознали смо групу са историјским значајем овог места и причом о
самом Боју и свему везаном за Врањевац.
Крећемо даље. Након сат времена табанања новим путем стижемо на вис ВЕЛИКИ БУБАЊ. Са висином
од 387 метара и није неки врх али је зато на врло добром стратешком месту. Са њега се све види у
широком луку. Са једне стране га окружује плодан Стиг, на другој страни се виде обронци Хомољских и
Горњачких планина у крупном плану и масив Бељанице далеко на хоризонту. За лепших дана и времена
са овог виса виде се и неки врхови у Шумадији ( Јухор, Рудник, Букуља, Космај, Авала ) а ни Румунија
(Европа) нам није далеко (део са ветрогенераторима преко Дунава воде од Голупца).
Искористили смо пола сата прелепог времена да уживамо у лепоти овог виса а онда крећемо старом
запуштеном стазом низ велику косину и омању шумицу до речице Витовнице и села Аљудово као
завршног места данашње акције.
На крају смо у локалној кафани тј. спортско рекреационом центру „ВЛАШКИ ДРАГУЉ“ од власника чули и
порекло имена овог села. Наиме ради се о податку да се предео на коме се сад налази село у давнини
звао АЛИЈИН ДО или АЉИН ДО па се временом ово претопило у АЉУДОВО.
Домаћини су иначе врло гостољубиви и услужни те се овде може правити и другачија комбинација по
питању боравка или завршетка пешачких тура. Остао је договор о даљој сарадњи са потребним
преиначењем пешачке стазе због новотрасираног пута.
Освежење после пешачења нам је добро дошло. Имали смо могућност куповине домаћих пољопроизвода
а затим је следило паковање и полазак ка неизбежној тачки боравка у ПОДХОМОЉУ - одласку и
коришћењу СПА услуга у БАЊИ ЖДРЕЛО.
Било је довољно времена да се неки окупају у врелим термалним базенима а да се неки одморимо у
оквиру бањског ресторана.
У заказано време крећемо пут својих домова – до Београда ма где он био.
До неког новог дружења и нових акција . . . .
МР Глоцки
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ЊИХОВО ВЕЛИЧАНСТВО ШУМЕ
Шуме покривају око 30% укупне копнене површине Земље. Има их и у најтоплијим и најхладнијим пределима
(осим Антарктика). Иако у њима живи половина биљних и животињских врста, људи посеку око 9 милиона хектара
под шумом годишње што је управо као да сечете шуму на површини једне Србије годишње. Сечемо их из
себичних разлога: потребан нам је простор за живот, путеве, њиве, потребна су нам дрва за разне намене. Као
да нисмо свесни да уништавамо огроман део биодиверзитета планете. Животиње и биљке које живе у тропским
шумама су углавном ендемске и губитком свог станишта нестаће и оне. Ко зна колико има врста које још нисмо ни
открили и можда и нећемо никад, ко зна колико је лековитих биљака (тропске шуме се називају највећом светском
апотеком) истерано из својих шума и заувек нестало. Само неконтролисана сеча Амазонске прашуме носи са
собом несагледиве последице.
Не страдају само биљке и животиње од крчења
шума. Триста милиона људи живи у светским
шумама. Најпознатији су Пигмеји који живе у
Централној Африци, Хули који су настањени у
високим шумама Папуа Нове Гвинеје и Јаномами из
Јужне Америке. Ако вас није брига за тамо нека
племена која живе примитивним животом и не
прихватају благодети
и комфор цивилизације,
требало би да знате да животи 1,6 милијарди људи
зависе од живота шума: лов, пољозаштитни
појасеви, агрошумски производни системи одређују
судбину тих људи. Ко зна, можда већину није брига
ни за те људе који беру и продају шумске
производе, штите своја поља шумама, мешају
дрвеће са регуларним усевима да би добили бољи принос. Међутим, морам да их разочарам да су и они угрожени
дефорестацијом. Односно, сви смо угрожени.
Немилосрдним уништавањем шума на рачун нових насеља и саобраћајница, човек угрожава опстанак свих живих
бића на Земљи. Из дана у дан све је више становника, насеља, индустријских погона, електрана, топлама, а
самим тим и оних у чијем је интересу крчење шума и који имају велики економски интерес у томе. Економија једне
земље се на овај начин развија, али зато понестаје и све је мање и мање река, потока, мочвара, ливада, биљних
и животињских врста. Чистоћа воде, ваздуха, тла је жртва зарад нових технологија у индустрији која доноси
профит.
Уништавањем шума настају еколошке промене са великим последицама међу којима су првенствено промене тла
и климе, као и нестанак многих биљних и животињских врста.
Без шумског земљишта које пумпа милионе тона воде у атмосферу, било би мање влаге која би се ослободила у
атмосферу да се кондензује у облаке и да касније да кишу. Резултат је да тамо где је некада била шума, а данас
разголићен терен, кише дуго не падају и почиње процес формирања пустиње. То се дешава у већем делу северне
и источне Африке, доводећи до великих глади. Како кише престају да падају, усеви пропадају, горњи слој
земљишта нестаје и оно што остаје јесте пустиња. На нашим континентима једино дрвеће ефикасно преноси
велике количине назад у атмосферу.
Са намером да укаже на значај шума и њихов утицај на опстанак човечанства, Генерална скупштина Европске
пољопривредне конференције донела је 1971.године одлуку да дан 21. март прогласи Светским даном шума.
Светски дан шума установљен је како би се нагласила неопходност мудрог управљања шумама и њиховог
одрживог коришћења, управо због њихове вишеструке улоге за човека и за опстанак Планете у целини.
По обиму и улози у животној средини, шуме имају велики значај. Оне су фактор стабилности климатских
елемената и појава, и представљају стабилизатор климе са великим утицајем на целу сферу и стабилност свих
екосистема. Такође шуме су главни регулатор односа кисеоника и угљен-диоксида у ваздуху и учествују у
пречишћавању загађеног ваздуха, те су као такве стекле епитет „плућа биосфере“. Шуме у највећој мери утичу на
пречишћавање ваздуха од прашине и других честица које доспеју у атмосферу.
Поред свих чињеница још увек се недовољно пише и говори о све већем и нерационалнијем коришћењу шумских
ресурса у сваком делу планете. Оваква небрига могла би да доведе до велике еколошке катастрофе светских
размера, ако узмемо у обзир колико важну улогу имају шумски екосистеми и колико су заправо важни за биосферу
наше планете. Узимајући у обзир огромну улогу коју шумски екосистеми имају у биосфери наше планете од
посебног значаја су улоге све већих удружења и организација а посебно Уједињених Нација у решавању овог
светског проблема, али ипак свака земља појединачно мора да решава свој проблем јер се само тако може
постићи побољшање на глобалном нивоу.
Значај шума, богатство и разноврсност врста које су у њима садржане најбоље осликава податак да оне садрже
преко 50% светског биодиверзитета.
страна 1499

ПУТНИК број 106

Пролеће 2019.

Према међународно усвојеној дефиницији, одрживо
(трајно)
газдовање
шумама
„подразумева
управљање и коришћење шума и шумског
земљишта на такав начин и у таквом степену, да се
очува биодиверзитет, а продуктивност, обнављање,
виталност и потенцијал шума да будемо на нивоу
којим би се задовољиле одговарајуће еколошке,
економске и социјалне потребе и данашње и
будућих генерација како на локалном тако и на
националном нивоу а да се при том не угрозе и
оштете неки други екосистеми.
Шуме Србије
Око 30% територије Србије је тренутно под шумама,
што није довољно у поређењу са Словенијом која
има 70% шумовитости, али је знатно више у односу
на око 17%, колико је после Другог светског рата било у Србији. Данас је источна Србија богата шумама, док у
Војводини свега 6% територије има шуму.
11 врста дрвећа од евидентираних 72 у државним шумама
Србије чини готово 90% шумског фонда. Тих 11 врста могу
се, без већих ограничења и без већих негативних утицаја на
разноврсност,
несметано
плански
користити
за
комерцијалне сече а то су: буква, китњак, цер, лужњак,
обични граб, сладун, сребрна липа, багрем, црни бор, смрча
и јела. Овом списку треба додати и клонове топола.
Од првих дана успостављања институционалне заштите
природе у Србији, шумски екосистеми су били предмет
посебне пажње. Међу првим заштићеним природним
добрима у Србији су букови резервати Мустафа и
Фељешана заштићени 1948. године. поред бројних шумских
резервата ту су и појединачна стабла, 257 споменика
природе ботаничког карактера. Повећање површина под
шумама и спречавање њихове девастације, као и одрживо
управљање шумама, представљају драгоцени допринос
очувању живог света, и унапређењу стања животне средине
код нас. На основу бројних извора може се утврдити да је
Србија била права шумска област у периоду владавине
Турака, када је забележена и њена најслабија насељеност.
Вук Караџић је написао: „...Србија.....сва је осим равница
зарасла у шуми, по највишем расту букове, потом грабове,
лескове, липове, клекове, брезове шуме“
У Србији се последњих 20 година мало водило рачуна о
шумама, све што нам се десило у економском и политичком
смислу утицало је да у великој мери оштетимо, тотално
уништимо и без неке стратегије сачувамо преостала шумска
газдинства. Дрвене куће и површине под шумама које су
остале а о којима су писали многи путописци чак пре 11
векова на путу кроз Србију требамо да сачувамо и ценимо.
Зато су неопходни нови и строжији закони али и неопходна
едукација становништва јер морамо да сачувамо и
унапредимо оно што нам је остало у наследству.
Док ово читамо, више од 600 хектара копна ће постати
пустиња широм света сваког једног сата, великим делом
због уништења шума. Немилосрдним уништавањем шума
на рачун нових насеља и саобраћајница, човек угрожава
опстанак свих живих бића на Земљи.
Јесте ли већ почели размишљати о томе да постанете еколошки свесни и да почнете бринути за природу
која вас окружује?
Немар може довести само до још горе ситуације, па је важно тргнути се и кренути што пре према позитивним
променама. Нажалост много је оних који природна богатства узимају здраво за готово као и шуме.
Сузана Вуковић
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TREBINjE VERTIKAL: KILOMETAR U KAMENU
Postojano nad Trebinjem stoji gromada Leotara, krševiti greben čije gole stranice stvaraju iluziju mnogo veće visine od
one kojom stvarno može da se pohvali. Iako se ne bi mogao svrstati među visoke planine, kameni div nadvija se čitav
kilometar nad gradom na Trebišnjici. Kao večita inspiracija i motivacija, od pamtiveka privlači ka svom vrhu korake onih
željnih širokog pogleda na sve četiri strane sveta, na lakši ili teži način. Lakši, blagim serpentinama dugim čitavih
šesnaest kilometara, ili teži, samo pravo uz brdo, za manje od pet
kilometara od centra grada!
Po tako specifičnim karakteristikama, Leotar je kao stvoren za trke
tipa "vertikalni kilometar", gde se hiljadu metara visinske razlike
savladava za manje od pet kilometara staze. Istini za volju, Leotaru
fali pedesetak metara da bi dostigao okruglu hiljadarku iznad obala
Trebišnjice, alii dužina direktne rute dostiže jedva četiri i po
kilometra. Sasvim dovoljno za stazu vrednu svakog respekta.
"Trebinje vertikal", koji je ove godine održan četvrti put, polako ali
sigurno stiče status jedne od najatraktivnijih trka ove vrste u ovim
krajevima. Možda o tome najbolje svedoči cifra od preko dvesta
učesnika, sa svih strana bivše Jugoslavije. Jedna slovenačka ekipa
vozila se čitav dan samo da bi istrčala uz padine od hercegovačkog
krečnjaka u vremenskom limitu od dva sata. Spram njihove odiseje,
devet sati putešestvija rumsko-mitrovačkog tima po šumama i
gorama Bosne ponosne (plus još deset u povratku) deluje kao
vožnjica u luna parku. Ako je suditi po količini ludaka i fanatika,
trebinjski klub "Vučji zub" napravio je prav ustvar!
Četiri godine ranije, umesto uspona na Leotar po nehumanoj
prvomajskoj jari izabrao sam lenjo popodne pod krošnjama
trebinjskih platana i čempresa, i nikad nisam smatrao Leotar za
nedovršeni posao; znao sam da će doći na red pre ili kasnije, i taj red
je došao više pre nego kasnije. Mogu samo da zamislim kako je tog
dana kamen isijavao toplotu, na deset stepen i više nego ovog jutra
pretoplog čak i za prevrtljive standarde baba Marte.
Salukova Arslanagića mosta, Leotar kao da se može rukom
dohvatiti. Kao da do antene na vrhu ne bi smelo da bude više od sat
vremena hoda. Ali kako se u početku naivna staza privlači kamenim
goletima, tako se njen nagib lagano povećava, od varljivih serpentina prekoko trljavog sipara do poslednjih par stotina
metara koji prosto zovu da se prelaze četvoronoške. A vrh je
sve vreme tu, na dohvat ruke, samo što nije, još malo, još
samo malo...
Dva sata od centra grada do vrha Leotara možda zvuči
komotno, ali je u realnosti zahodjakog tempa, bez većih
pauza, sasvim knap. Za manje od toga već treba dobro
zapeti, ali da ne umemo da zapnemo ne bismo se nitrudili da
dolazimo. U praksi, manje od sat vremena do gore jedva je
izvodljivo. Kažu da rekord staze iznosi 48 minuta, ali isto tako
kažu i da na sve što lokalci pričaju o vremenu potrebnom za
uspon treba dodati još pola sata...
Kažu i da se sa vrha po čistom danu vidi sve do Jadrana, ali
mi smo morali da se zadovoljimo snežnim vrhovima Orjena i
Trebinjem kao na dlanu. Osećanjem još jedne pobede nad
samim sobom, ukusima veštačkog voćnog soka i pravog
sočnog voća, lepom i teškom finišerskom medaljom. I samo
toliko potpuno je neprocenjivo.
O tome koliko se "Trebinje vertikal" može nazvati lepom
trkom svaki učesnik bi mogao dati sopstveni sud, ali oko visokog nivoa organizacije ne bi smelo da bude dileme. Ali od
grada u kom su se vekovima preplitali austrougarska ažurnost, mediteranska ležernost i orijentalna toplina i koji je spojio
samo ono najbolje od sva ta tri sveta, drugačije nismo ni očekivali.
Da li je bilo vredno voziti se dvadesetak sati tamo i nazad zbog jedva dva sata trke, uopšte nemamo ni najmanju sumnju.
Uostalom, šta je devetsto kilometara asfalta spram jednog u kamenu... A hoćemo li se ponovo vraćati Leotaru nije pitanje
"da li" već "kada". U Trebinje su i onako svi dobrodošli.
Milan Mirković
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PENJANJE PO DRVEĆU U SRBIJI DANAS
Penjanje po drveću se u Srbiji pojavilo
krajem 2011. godine. Krenulo se više
eksperimentalno, da bi smo se vrlo
brzo, svi koji smo učestvovali u
stvaranju ove priče, trajno inficirali
ovom novom aktivnošću. Sledeći
koraci bili su puni entuzijazna i već
2012. godine počeli smo sa prvim
„obukama penjača po drveću“.
Krenulo je sjajno, dobili smo
određena sredstva od gradskih i
pokrajinskih institucija, kupili dovoljno
opreme, odradili 2-3 projekta i iz te
priče smo i dobili ovo malo penjača
po drveću što Srbija ima:D Naš klub Klub penjača po drveću "Fruška
gora", postoji kao penjačka sekcija
unutar Atletsko rekreativnog kluba
"Fruška gora", ali ono što mora da se
naglasi, klub je trenutno na „pauzi“.
Poslednje 3 godine naše penjanje se
svelo na individualne akcije i
sporadičan rad sa decom, najčešće u
vidu pokazne vežbe. Neki od penjača
su počeli profesionalno da se bave penjanjem po drveću u smislu održavanja krošnji visokog drveća, kao i obaranja
specifičnih stabala. Prošle godine smo počeli i sa novom avanturom, koja tek treba da zaživi, a opet je tesno povezana sa
penjanjem, u pitanju je spavanje na drvetu, u hammock - ležaljci za spavanje, sjajan doživljaj koji se rečima ne može
opisati, tj možda i može, ali ja ne umem. Ali, ponavaljam sve su to akcije zatvorenog tipa, što ne znači da naš klub nije
raspoložen da širi svoje znanje i otkriva tajne uživanja na drvetu drugima, naprotiv mi samo čekamo da nas neko pozove
da organizujemo neku akciju, volonterskog tipa.
Iako nisam planirao, ukratko ću nešto napisati i o
načinu penjanja po drveću koji mi primenjujemo i
praktikujemo, ne zadržavajući se na tehnikama i
detaljima. Prvenstveno se vodi računa o bezbednosti
svih učesnika penjanja, i svi penjači koriste
alpinistički pojas, kacigu, kao i ostala potrebna
zaštitna sredstva, rukavice, naočare. Pored
alpinističkog užeta i karabinera od alpinističke
opreme najčešće koristimo gri gri, žimar, osmicu,
gurtne... Princip koji treba koristiti prilikom penjanja
po drveću je : “koristi glavu, pa tek onda ruke i noge“.
Postoje različiti načini penjanja po drveću, ali je to
preširoka tema za tekst ovog tipa, a nisam ni siguran
da bi svima bilo zanmljivo. Ono što je sigurno jeste
da gotovo svako od nas može da pronađe neko
svoje drvo na koje može da se popne i da na njemu
provede što više vremena. Mi to radimo, godine su
nebitne, visina stabla je nebitna, a doživljaj je
neopisiv.
Šta kažu neki od retkih privilegovanih ljudi u Srbiji
koji imaju hrabrosti da se penju i uživaju na drveću:D
Milan (27): "Po drveću se penjem zato što mi prija da budem visoko. Na drveću ima razne zabave ali i odmora.
Preporučujem spavanje u krošnji, jer to je neverovatno. Pozz 😀"
Miloš (53): "Penjem se po drveću jer je to najnormalnija stvar na svetu. Kao hodanje ili trčanje ili plivanje. Penjem se i zato
da svet vidim iz drugačije perspektive. Već pri razgledanju i izboru drveta na koje ću se popeti, ceo jedan svet
svakodnevice ostane iza mene i uronim u drugi - živi - iskonski. U njemu se (o)sećam potpuno identintično kao kad sam
bio dečak koji je ceo dan mogao da provede na drvetu u svetu kojem nije bilo ni kraja ni početka i u kojem je sve bilo
moguće. Kad sam na drvetu i kad se setim da neki to zovu maštanjem, samo se nasmešim. 😉"
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Duška (48): "Penjanje po drveću kod mene je proisteklo kao rezultat više faktora. Ljubav prema boravku u prirodi
probudila je u meni želju da se oprobam i u nečem uzbudljivijem od same šetnje po planini, odnosno šumama. Dodatna
motivacija svakako je bila i ta što nema mnogo žena koje su time počele da se bave u mojim godinama. A najvažnije od
svega je što sam u to mogla da uključim i svoju decu koja su različitog pola i različitog uzrasta. Nama je to postao idealan
način da provedemo vreme zajedno, u aktivnosti koja će nam biti svima podjednako zanimljiva. Volim što radimo nešto
što nije uobičajeno, volim uzbuđenje i radost koju nam donosi svaka nova krošnja, a svakako i saznanje da je pogled sa
takve visine nagrada za našu upornost i hrabrost."

Vanja (20): "Penjem se radi avanture, želje da vidim kako je sve lepo kad se popnem na vrh drveta, a to me čini da se
osećam slobodno."
Marko (10): "Počeo sam da se penjem po drveću, sa tatom, kada sam imao oko 3 godine. Penjem se po drveću zato što
to volim i što sam poseban u društvu. Na drvetu je sjajan osećaj. Kada sam na drvetu nekada koristim opremu, a nekada
ne. Zauvek ću voleti penjanje po drveću."
Nađa (12): "Volim da se penjem po drveću zato što je to sport pun adrenalina i opreza. Profesionalnim penjanjem po
drveću ne može se baviti neoprezna i dekoncentrisana osoba. Ovaj sport zahteva disciplinu i dobre reflekse. Uvek treba
gledati da staješ blizu stabla i da biraš čvrste grane. Mnogi ljudi imaju strah od visine, ni meni prvi put nije bilo svejedno,
ali treba pratiti uputstva instruktora i sve raditi smireno
i polako. Penjaje po drveću nije samo adrenalinski
sport, već odličan način za opuštanje i uživanje u
prirodi. Kada je lepo vreme moja drugarica i ja
boravimo na orahu pored moje zgrade i po nekoliko
sati, kada nam moj tata postavi lježaljku za spavanje
(hammock) u krošnji stabla. Penjanje po drveću je moj
hobi i zaista je interesantno. Mislim da bi svako trebao
bar da se jednom popne na drvo, da se opusti i da
uživa u drugačijem pogledu na svet."
Ivan (37): "Penjanje po drveću volim zbog osećaja
slobode dok se penjem, kao i zbog stalnog
prevazilaženja granica sopstvenih mogućnosti. Sam
boravak u prirodi, a naročito u krošnji drveta na visini
od desetak metara od zemlje (pa još ako je tu ležaljka
koja se razapne između dva drveta) predstavlja
odličan stres neutralizator, koji je danas u vremenu u
kojem živimo nezaobilazan deo života svakog od nas.
Potraga za visokim i izazovnim stablima za penjanje u
prirodi predstavlja nezaboravnu avanturu. Kontakt sa
prirodom posredstvom drveta, mir i tišina koju remeti
šum vetra koji duva kroz krošnje mi pomaže da se
opustim i podiže nivo sreće na maksimum."
Klub penjača po drveću
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NEPTUN TRAIL
Dana 09. 02. 2019. u Osijeku na obali Drave održano je prvo kolo treking lige Slavonije u organizaciji SK "Žuti Šešir" sa
nazivom NEPTUN TRAIL.
Ova manifestacija je prosto izmišljena za ovaj deo godine, u okviru koje se organizuju trke na 21,4 i 12 kilometara, a
takođe dodatnu atrakciju predstavlja i trka sa psima.
Svakako u zimskom periodu šumom opasana obala Drave, privlači kako sve ljubitelje prirode i trekinga, tako i kvalitetne
trkače sa ovih prostora.
Ove godine, snežne staze je zamenilo blato i
tvrda zemljana podloga koja je značajno ubrzala
takmičare. Dodatnu atrakciju su delovi staze koju
su delimično bili pokriveni maglom i upotpunili
zimski ambijent na stazi.
Skoro tri godine nisam
istrčao ulični
polumaraton, pa me je dodatno inspirisalo da
testiram sopstvene mogućnosti. Pogotovo sam
sebi otežao situaciju kada sam na polovini staze
napravio dodatnih pola kilometara krećući se
starim markacijama, jer nove zbog magle nisam
bio u mogućnosti da uočim. Međutim, nije me to
ni malo oneraspoložilo koliko isečena šuma u
tom delu staze i uništavanje ćarobne podravske
šume koja umivena maglom zaista opušta i uliva
dodatnu snagu svakom nadahnutom trekingašu.
Tokom trčanja i probijanja na pojedinim gustim
delovima šume shvatio sam da mi koji volimo
ovakav vid rekreacije i sporta, a živimo u
Panonskoj niziji treba što više da koristimo
pošumljene predele u organizaciji ovakvih
manifestacija, jer u našoj ravnici i nemamo ih
baš u izobilju. S druge strane, prisutan je i strah
od nemilosrdnih ruku lešinara koji ne seku, nego
sakate šumske površine. Pri tom ne silazi mi sa
uma obližnja naša lokacija na kojoj smo držali
treking, a to je Gornje Podunavlje, koji je sada
van mogućnosti organizovanja trekinga, što zbog
nepopravljenog pontonskog mosta, što zbog
delova gde je posečena šuma koja mi je ostala u
predivnom sećanju kada sam prvi put trčao na
tom lokalitetu. Takođe, ono što nama sa istočne
strane Dunava bode oči da u tom prelepom
predelu šume nismo imali dahije koje naplaćuju
taksu, što ljubitelji prirode u Vojvodini teško
mogu zaobići.
Interesantno je da toga dana i pored intervala sa
ledenom kišom, na ovom zanimljivom lokalitetu
dolazili su i ljubitelji dobre hrane i pića, koji su
nas, naravno, pozvali da im se pridružimo i
zaista su bili i duhoviti i gostoprimjivi.
Da ne zaboravim i naše drage domaćine iz
Osijeka koji nas uvek lepo dočekaju i uvek učine
manifestaciju bogatom i atraktivnom. Stazu su maestralno markirali i prokrčili da ljubitelji trejla ne budu uskraćeni za
užitkom trčanja po neurbanim i na segmente divljim i atraktivnim stazama.
Na kraju, uspešno istrčana staza i upoznavanje novih zanimljivih i atraktivnih lokaliteta prirode nesumnjivo će nas mamiti
da i u nekom daljem periodu ponovo dođemo na ovaj teren i da isprobamo ovu nepredvidivu lepotu obale Drave (nadamo
se i snežnom ambijentu).
Goran Žigić
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Zamislite trčanje ili pokušajte da se setite trčanja 2009. godine i ranije? Tada je trčanje bilo rezervisano za bivše
atletičare i mali broj rekreativaca koje su ljudi na ulici presretali, a devojkama i nepristojno dobacivali.
Trčanje, izuzev Beogradskog maratona kada su se Beograđani pre svega bunili zbog zatvorenih ulica, nije bilo na
radaru niti trkačima, niti firmama, niti državnim insitucijama… jednostavno kao da nije postojalo.
Danas je situacija drugačija. Trčanje je fitnes i rekreativni trend broj #1. Sport sa najbržim rastom. Nove
trke, nove preodavnice, novi trkački klubovi. Svi žele da su deo trčanja.
A najvažnije je što ljudi trče. To znači da ljudi žive zdravije. Da manje gledaju TV. Da se više bave sobom, svojim
zdravljem, svojim raspoloženjem. Putuju na trke, upoznaju nove ljude.
Sektori rada
Osnova Trčanje.rs je online magazin o trčanju www.trcanje.rs. Ali magazin je samo jedan od sektora našeg rada. U okviru
Trčanje.rs funkcionišu i:
Magazin Trčanje.rs
Škola trčanja u 16 gradova Srbije
Beogradski trkački klub
Maraton akademija
Belgrade Business Run
Harmony Run Camp
Agencija za konsalting i marketing u oblasti trčanja i fitnesa
Šta je za nas trčanje?
Trčanje za nas nije samo najbolji i najzdraviji način da se bude fit. Kroz trčanje učimo o sebi, u kontaktu samo sa
svojom najdubljom prirodom koja je radosna i slavi pokret i život.
Trčanje je za nas prilika da upoznamo nove ljude koji imaju pozitivan stav prema životu. Ljude koji se brinu o sebi i
svojoj okolini.
Trčanje je za nas način da putujemo, upoznajemo nove kulture i trčimo kroz gradove i mesta o kojima smo samo sanjali
da ćemo nekada stići.
Pišemo i razmenjujemo mišljenja o svim temama vezanim za rekreativno i takmičarsko trčanje, zdrave stilove života,
ishranu i mršavljenje, motivaciju i inspiraciju za trčanje i bavljenje sobom u pravcu ispunjenijeg i zadovoljnijeg života.
Popularizujemo i organizujemo različite akcije sa ciljem da zdravi stilovi života postanu prvo aktivna promena a onda
i životna navika.
Naš najveći uspeh jeste samo trčanje – bili smo pioniri i ostajemo lideri u promociji trčanja kao najboljeg i
najmasovnijeg trenda zdravog života.
Naš uspeh je to što se danas govori o trčanju ne samo među trkačima. Naš uspeh je to što vaši prijatelji za koje nikada
niste mislili da će trčati, počinju da trče.
Naš najveći uspeh jeste 30.000 ljudi koji su od 2009. godine, posledično našim programima ili našim direktnim
radom počeli da trče i postali trkači koji su istrčali trku.
Hvalimo se nagradom za najbolji sajt iz oblasti sporta na Webfestu 2009. PC Press nas je 2013. godine uvrstio u 50
najboljih sajtova u Srbiji i to u oblasti edukacije. I mi verujemo da je tu naše mesto.
Početkom 2010. godine iz energije koja se razvila oko sajta proistaklo je udruženje građana Aktivan život. Aprila 2010.
godine pomogli smo organizaciju Beogradskog maratona i na taj način postali i zvaničan partner. Kao Udruženje građana
sproveli smo brojne akcije sa našim partnerima GIZ-om i Kancelarijom za mlade Beograd.
Tokom 2013. godine organizovali smo proces izrade Predlog nacionalne strategije za razvoj rekreativnog trčanja i
organizovali smo Konferenciju Volim trčanje.
Na sajtu ima preko 2500 objavljenih tekstova i priča! Postali smo prava mala riznica, čak i enciklopedija znanja i iskustva.
Preko 150 ljudi je objavilo barem jedan tekst o trčanju. Naši saradnici i trko-reporteri su nam pisali od Amerike do
Himalaja.
Mesečno nas poseti preko 150.000 ljudi. Naša Fejsbuk stranica je jedna velika zajednica koja broji preko 55.000
fanova.
Mi smo zaljubljenici u trčanje, triatlon, outdoor i zdrav način života. Mi smo trkači koji su uspeli da spoje svoju strast –
trčanje sa poslom. Zahvalni smo na prilici što možemo da podelimo naša iskustva sa vama.
Možete nas pronaći gotovo na svim mrežama, a najaktivniji smo na Fejsbuku, Jutjubu i Tviteru.
TRKAČI REPORTERI – Takođe pozivamo entuzijaste da postanu Trkači reporteri i da se na taj način
pridruže kreiranju nove slike Srbije koja zna i ceni vrednosti zdravih stilova života, sporta i atletike.
POSTANITE SARADNIK – Posebna nam je čast i obaveza da pozovemo stručnjake i eksperte iz oblasti sporta, kao
i lekare i nutricioniste da svojim učešćem u ovom projektu pruže svoj doprinos slanjem autorskih članaka.
Vidimo se na stazi. Lake noge!
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“БИТИ ПРОМЕНА”
Планинарски савез Србије и Комисија за рад са младима, проналазе начине како покренути и мотивисати децу и
младе на активност и враћање природи. На почетку смо пута, али га јасно видимо... обележен је планинарским
знацима. Радујемо се, јер је то пут сазнања, на којем се деца и одрасли могу чврсто зближити и повезати са
Природом као НАЈВЕЋОМ УЧИТЕЉИЦОМ ЖИВОТА.
Начин на који живимо одвукао нас је од ПРИРОДЕ и сви смо се добровољно затворили у бетонски уређене
просторе, окружили екранима и преко њих добијамо информације. Томе смо изложили и нашу децу. Последице
тога су, из године у годину, све веће. Стручњаци разних профила указују на растуће проблеме (прекомерно
седење = неактивност = гојазност. Свако треће дете у Србији је гојазно. Растући дијабетес = деформитети кичме и
стопала код деце предшколског и основношколског узраста = смањена отпорност организма...). Просветни
радници указују на оскудан говор и комуникацију, недостатак пажње, раздражљивост и агресивност...
Право и потребу детета су да боравећи на отвореном простору, ради својим телом оно за шта је дизајнирано од
почетка, да је у покрету, да трчи, вере се, пузи, пада и поново устаје... одрасли су готово избрисали. Да не
говоримо о ускраћеном искуственом учењу у ПРИРОДИ, којим се најбоље памти, о чулним искуствима која богате
личност. Призори, звукови, мириси, текстуре... деца откривају, када су напољу... таква сазнања су посебна и то је
оно чиме богате своју машту, којом се могу изградити нова постигнућа.
Како, ако не својим примером?
ПСС, као кровна организација велике породице људи која воли и штити ПРИРОДУ и ПЛАНИНУ и Комисија за рад
са младима задала је себи смернице за рад и покретање, својих клубова, планинарски водича и чланова који
раде са децом - на једну свеобухватну акцију анимирања родитеља, предшколских и основношколских установа,
која има за циљ ПОКРЕТ ка ПРИРОДИ и мењање свести – код одраслих и деце, а за добробит нових генерација.
Многи планинарски клубови већ дужи низ година раде на томе... Примери су: Планинарски клуб ‘’Раднички’’
Београд, који већ 10 год. води своје КЛИНЦЕ ПЛАНИНЦЕ по планинама Србије и окружења, ПК Победа Београд,
ПСК Балкан Београд, ПСК Спартак Суботица, ПК Гребен Младеновац, ПСК Кукавица Лесковац, ПЕД Субјел
Косјерић, ПСК Јастребац Крушевац, ПСД Мироч Смедерево... и остали који тек крећу тим путем.
Битно је да смо почели и да се радујемо нашем путу, јер води кроз Природу. Биће то обострана, узајамна
добробит и деци и одраслим планинарима – и једни и други лако и спремно уче од Природе.
Јагода Новески
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I КОЛО ТЛС / ВТЛ
Делиблатска пешчара
Јест' да су нам одузели једно коло али смо их зато у овом једном једином
у Војводине поштено намучили! Толико да ме не би зачудило када би у
следећој сезони комплетна ТЛС била пребачена на територију централне
Србије. Мада, не знам какав би се пригодан разлог могао измислити да
би се та одлука оправдала: Заставе је било, точилице није, испред
домаћина се ваљда неко обратио а на маркацију се нико није жалио.
Комисија ће морати доообро да се потруди да нађе замерку за ово коло!
Добро. Пошто сам се у претходним реченицама "обрачунао" са онима
који су избацили Чортановце из ТЛС-а за 2019-у годину, ред би био да не
злоупотребљавам више свој положај и да пређем на главну тему.
Овогодишња трекинглигашка сезона отворена је заједничким колом
Војвођанске трекинг лиге и Трекинг лиге Србије у Делиблатској пешчари.
Иако је зима тек напустила ове крајеве, март је био лењ и брзо се
препустио топлини пролећа а пролеће је, опет, било нестрпљиво па се то
одразило и на температуру. У неком каснијем месецу, на оволико
отвореног простора и на већој температури, не би залегла ни комплетна
постава Горске службе спасавања а камоли оних 4, 5 момака које смо
видели на старту. Срећом, ипак је март и "само" је 22 степена па на крају
дана имамо тек једног занемоћалог такмичара који је зарио главу у песак.
Остали су већ некако на својим ногама прешли целу деоницу од старта
до циља.
А на старту раје не мош' пребројати. Већ прве рачунице говоре о
одличном одзиву, касније чујемо да је оборен и рекорд по масовности а
увече сазнајемо да је цифра ипак нешто мања али свакако за респект преко 400 учесника. Ужелели се људи трчања, можда неке познате фаце
коју нису видели још од Грзе и ето објашњења. Лично мислим да нема ту
неке велике заслуге ни планинарског савеза Војводине ни Планинарског
савеза Србије. Похвале за масовност иду оним људима који у својим
клубовима промовишу трекинг лигу и оним члановима тих клубова који се одазивају на њихов позив.
23. март, 9:45, можда који минут касније али свакако на време, кренуло је прво коло трекинг лиге. Заједничко коло
и за Србију и за Војводину, што је такође један од већих разлога за масовност. Ја, као неко ко није довољно брз
да трчим раме уз раме са елитом, а опет неко ко овде није дошао само да би трчкарао и освајао бодове за свој
клуб, мудро чекам да већина крене па тек онда крећем и ја. Да, док се пробијам кроз гужву, увребам неко познато
лице, јавим му се у пролазу али му и набацим успут датум за Дунавске чаролије. Шампион трекинг лиге вероватно
никад нећу бити, али то ми не одузима право да промовишем акцију свог клуба. Тако сам, у тих првих пар
километара, док сам још имао кога да престижем, и док мене још увек нико није обилазио, успео да уговорим прво
коло лиге у планинском трчању код нас у Инђији у марту месецу следеће године, да покупим пар добрих критика
за нашег новог мезимца Инђија трејл али, пре свега, да испромовишем јубиларне дведесете Дунавске чаорлије,
као догађај који је јединствен на овим просторима и који својим програмом једноставно никога не може оставити
равнодушним (јесте ли приметили да и овај текст о трекинг лиги користим за промоцију Дунавских чаролија, које
се одржавају од 22 до 25 августа 2019 године у викенд насељу Чортановци-Дунав а у организацији Планинарског
клуба "Железничар-Инђија"?!)
Дани без кише утицали су на подлогу. Песак је сув патика дубоко упада у њега па нога више снаге троши да је из
њега извуче. Иако умара, мени више одговара меканија подлога јер ме пета на левој нози боли већ дуже време па
бар имам тај субјективни осећај да ми је лакше када је меканије. Уз брижљиво изабрану музику и контролне тачке
које су распоређене тако да до њих дођем таман када ожедним, све иде глатко. Стигнем кога могу, прозборим коју
реч са познатим лицима (погодите о чему причам), похвалим оног који ме обиђе и предложим му да се опроба,
знате већ где, и тако све до тридесет и неког километра.
Контролна тачка 10 је ноћна мора за оне који су се одлучили за велику стазу. До ње се долази меканим пешчаним
тепихом а са ње се одлази тврдом асфалтном подлогом. По асфалту је иначе тешко трчати због тврдоће а та
тврдоћа још више долази до изражаја ако сте пре тога тридесет и нешто километара безрбижно трчкарали по
песку. Ништа ми друго не преостаје него да применим своју стару тактику - две песме трчим, једну песму шетам,
пожељно у рикверц. Реално, није ми ништа лакше али бар сам успео себе да заварам и та варка ми помаже да
релативно брзо одрадим тих седам километара асфалта. Прошле године, долазак до кт11 је представљао само
пола асфалтног пута јер смо се истом трасом враћали. Овога пута организатор је одлучио да нас поново врати на
песак и уместо лошег асфалта, преда мном је седам километара пешчаних дина. Али, стварно, седам километара
пешчаних дина!
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Не знам колико их је било. 50, 60... 100. Било их је много. Изнад
главе мартовско сунце пржи као да је дошло директно из блиске
будућности, из неког јула или августа. Испред мене песак којем се
крај не назире, око мене шибље и закржљало дрвеће које ни хлад
не прави. Оно мало воде у мени зној је брзо прокријумчарио низ
чело. Остали смо сами дине и ја. Узбрдо се пењем ходајући,
спуштам се трчкарајући али ускоро не могу ни то. Жедан сам,
уморан и изгубио сам вољу. Музика је обично мој најпоузданији
савезник у овим ситуацијама али ми ни она више не прија.
Слушалице гурам у џеп и настављам да се мучим. Теши ме само
колега који је час испред а час иза мене. Њему је изгледа горе
него мени, мало, мало па стане, савија се, хвата ваздух, седа у
танки хлад. Ја му не могу помоћи али бар могу овековечити
његову голготу. "Ово ће бити можда последња твоја фотографија"
кажем му ја док враћам телефон у џеп. Не само да није била
последња фотографија него ми је и одузео бронзану медаљу, за
свега три минута! Једва сам дочекао да ме баце у ветеранску
категорију и ево шта доживим већ првог радног дана. Међу
сениорима сам се бар тешио да има млађих и способнијих од
мене. Шта ћемо сад кад сам ја међу најмлађима у својој старосној
категорији.
И тако, док смо нас двојица обилазили један другог, ја се сетих
речи искусног атлетичара из Инђије који ми рече да се маратон
трчи тек од 30. 35 километра. И ово је маратон, и ово је тај
километар. Ето зашто ми тешко иде. Јесам се припремао али не
по песку. Ал' шта да се ради, није да ћу пасти у несвест, није да ће
ме хијене развући а лешинари покупити мрвице. Одрадићу некако
трку, само ми више није било забавно.
Негде пред циљ ме стиже трећепласирана у женској сениорској
конкуренцији. Шта има да ме буде срамота?! Па ја сам ветеран! У
мојим годинама добро је да сам дошао до циља без помоћи ГССа! На крају дана и није било толико лоше: Четврто место код
ветерана, Четврто место у женској конкуренцији, Пети од
Војвођана, Четврти код Војвођана ако избацимо оног једног што је
дошао сат времена пре мене ал' шта вреди када његов клуб није члан ПС Србије (чим то сазна председник
комисије за трекинг има и званично да будем четврти у овој категорији) и, на крају али не и најмање важно, Први у
категорији чланова ПК "Железничар-Инђија". Више сам него задовољан својим спортским успехом.
Трекинг лига је постала озбиљно и квалитетно такмичење, у то сумње нема. Можда конзервативни планинари
имају проблем са тим али трендови се мењају, морамо пратити напредак. Српски класични планинар вам је
велики среброљуб, воли да се окити па то ти је. Прошла су времена када је било довољно појавити се на свим
колима, прећи најдужу стазу до мрака и бити првак лиге. Сад је потребно стићи много раније, бити редован а уз то
и бити бржи од све озбиљније конкуренције. Лично тај циљ не могу остварити али ја сам као онај родитељ који у
својој младости није успео да испуни очекивања својих родитеља па сад смара своје дете да оно уместо њега то
одради. Врбујем, тражим нове таленте а онда ваљда ни успех неће изостати. Пошто сам одлучио да вам од сада
будем редовни извештач са трекинг лиге, у наредним јављањима ћете сазнати и да ли сам у томе успео.
На крају пар речи о организацији. Што се окрепе тиче све је било у реду. На свакој контроли вода, желе бомбоне,
ратлук, воћкица. Таман да вас држи до следећег пункта. Једино је био проблем у оних 7 километара од кт11 до
кт12 али нећу да се жалим јер и ми у Чортановцима имамо седам километара раздаљине између две контроле и
то у августу месецу. Маркација није за дискусију. Ту нема шта да се похвали а ни критикује. Једноставно, терен је
такав да није било могућности да се промаши (мада, знам двоје који су ипак успели да направе који километар
више). Деоница кт10 - кт11, примера ради. Цепаш само асфалтом и то је то, шта ту има да се мудрује. Деоница
кт11 - кт12 ваздушном линијом је све равно али пред вама је седам километара дина. Линија је толико равна а
пут којим се иде толико прав да са мало бољим видом већ по напуштању кт11 назирете таблу на којој пише кт12.
На таквом терену морао би баш добро да се потрудиш да би ти било ко замерио на маркацији.
Делиблатска пешчара је идеално место за екстремна такмичења. Нешто попут оне трке у Сахари, Само треба
наћи неки термин у сред лета, испромовисати мало код странаца који воле екстремне услове и Србија би за час
посла добила међународну трку о којој би се причало током целе године. Док се то не деси, ми трекери ћемо
падати у несвест на мартовском сунцу, кукати због сувог песка у који нога упада до чланка, једва чекати да
дођемо на циљ и што пре побећи из овог специјалног резервата природе - јединствене пешчаре у Европи.
Владимир Банић
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VERTIKALNI KILOMETAR
Zanimljiv naziv trke, a veoma zanimljiva i sama
trka. U proteklih godinu dana sam išla na različite
trail trke, ali su me uvek privlačile priče o tom
nekom vertikalnom kilometru.
Prelaze ljudi kilometre i kilometre na trkama,
uspone i uspone, ali svi kažu vertikala je nešto
totalno drugačije. Pa hajde da probamo!
I eto ukazala nam se prilika za takozvanu trku u
kamenu. Čim sam videla događaj i snimke sa
ove trke prethodne godine-znala sam da moram
biti deo iste!
Trebinje i Leotar... I vertikalni kilometar! Tačnije,
trka je dužine 5km i 200m, s tim što ima 1000m
uspona. Naravno, prvi deo staze nije ravan, sve
je to uzbrdica, samo što je kraj trke VERTIKALNI
KILOMETAR! Kada se dođe u Trebinje, kada se
uopšte prilazi Trebinju pogled pada pravo na
ponosni Leotar. Tako jedna gromada kamena
stoji i čeka da bude osvojena.
Trka je veoma posećena i atraktivna.
Nesvakidašnja i teška. Veoma teška. Čovek bi
rekao, šta to je 5km, čas prođe... Uopšte nije
tako. Naročito za nas iz Šumadije i krajeva koji
nisu ni približni krševitoj Hercegovini ☺. Samo,
pogled na taj vrh i pomisao kakav je pogled sa
vrha dominiraju u odnosu na pomisao koliko će
teško biti. Koliko god da bude teško, vredeće
sigurno.
I vredelo je. Veliki broj prijavljenih takmičara,
dobra organizacija, sunce, kamenje i jak uspon vertikala prijatelju! More, savladasmo mi ovu
vertikalu. Pa odmah posle nje u horizontalu :D!
Ahahahahahha, mala šala.
Ako vam neko kaže da nije teško, odmah da
znate da laže. Teško je, ja probala. Ali kad se
završi i kad se pogleda sa vrha osmeh je tu. Tu
su takmičari koji bodre jedni druge, osmesi koji
govore da i teško ume da bude lepo, fotografi da
sve to zabeleže. Preporučujem svakome da
iskusi neku ovakvu trku, i ako može neka poseti
baš ovu. Posebna je. Neka fotografije govore...
Snežana Đurić
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