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ИЗВЕШТАЈ О  РАДУ  ПД "РАДНИЧКИ"  У 1990. год. 
 
 
Прослави јубиларне године, 70-годишњици Спортског друштва "Раднички" дали су у 

протеклој години свој допринос и планинари, разноврсном активношћу која је и предмет овог 
извештаја. Осим тога, активност Планинарског друштва уклопила се и усмеравана је и у правцу 
јубилеја СОФК-е Звездара на чијој територији се и ми налазимо, а која је прослављала 30 
година свог рада. 

На дан 31. децембра 1990. године Друштво је имало 76 чланова, и то: 10 пионира, 12 
омладинаца и 54 осталих чланова. Мада је и претходна година била инфлаторна, 
Председништво је задовољно бројем изведених излета и њихових учесника. Изведени излети 
су били различитог карактера. Било је и масовних, и једнодневних и вишенедељних излета, као 
најкарактеристичнијих за претходну годину. Акције су извођене у летњим и зимским условима, 
од ниско до високогорских успона. Планинари "Радничког" боравили су на Фрушкој Гори, 
Ваљевским планинама, Космају, Букуљи, Копаонику, Старој планини, Проклетијама, Татрама и 
другим планинама. Укупно је изведено 43 излета, на којима је учествовало 142 члана и укупно 
на планинама боравило 178 дана. 

Издвојио бих пет акција које нису обухваћене претходним бројчаним подацима: 
- навијачки аутобус за Бечеј у част 70 година Спортског друштва - учествовао је 51 

учесник, међу којима су били и ветерани и остали чланови нашег Спортског друштва; 
- излет у част 30 година СОФК-е на Гучево, на којем је било 14 гостију из СОФК-е 

Звездара, а 40 учесника из оквира Спортског друштва. 
- излет на Дебело Брдо у част 70 година СД "Раднички" на којем је учествовало 11 

чланова Спортског друштва и 38 планинара; 
- три члана су боравила 25 дана на Дурмитору, где је испењано 20 врхова. 
- два наша члана са Планинарским друштвом "Победа" обишли су 10 земаља Европе за 

30 дана, и испењали 6 врхова. 
 
Као и сваке године, тако и у 1990, један наш члан је обновио планинарску маркацију на 

Дурмитору. 
Информативна делатност је спровођена кроз редовне састанке чланства, путем огласне 

табле и интерним билтеном Друштва. Библиотека Друштва је радила редовно, а купљено је и 
библиотеци поклоњено више књига, брошура и планинарских карата. Такође смо претплатници 
часописа "Наше планине". 

Одржано је 15 пројекција дијапозитива које су биле посећене и од чланова других 
планинарских друштава. 

Карактеристику рада Друштва дало је Председништво. У току прошле године одржано је 
36 састанака чланства Друштва и 11 састанака Председништва. Од Спортског друштва 
"Раднички" добили смо дуго очекивану канцеларију, па су услови са рад прилично 
нормализовани. Првим даном у 1991. години почела је израда завршног рачуна а са његовом 
предајом Служби друштвеног књиговодства целокупно књиговодство биће коначно предато 
сервису Спортског друштва са стањем 31. децембра 1990. године. Рефундације трошкова 
путовања су исплаћиване редовно за све поднете извештаје. 

Представници Планинарског друштва у Председништву Спортског друштва редовно су 
присуствовали седницама овог органа и редовно је одржаван контакт са представницима 
Спортског друштва. Сарадња са другим планинарским друштвима остваривана је кроз 
заједничке акције, а настављена је и сарадња са МЗ Гусиње, на чијем терену се налази наш 
планинарски дом. Такође, одржана је и заједничка свечаност доделе повеља и дружење за 
Нову Годину са Атлетским клубом. 
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У заједници са ОПСД "Београд" изведене су две добровољне акције на инвестиционом 
одржавању дома у Грбаји, које је већим делом финансирало Планинарско друштво "Раднички". 

У следећем периоду и даље остаје задатак омасовљења Друштва млађим кадром. Осим 
тога, желим да скренем пажњу будућим вођама пута да редовно, одмах након извођења акције 
тј. излета, достављају извештаје. Због све мањег дотока новчаних средстава, морамо се што 
пре оријентисати на самофинансирање и развој маркетинга у заједници са Спортским 
друштвом. 

На крају бих истакао да је у прошлој години Друштво добило повељу Спортског Друштва, 
плакету 30 година СОФК-е и плакету ПД "Авала", а више наших чланова добило је за свој рад 
различита признања, међу којима бих истакао признање поводом 40 година Горске службе 
спасавања Планинарског савеза Хрватске и плакету поводом 30 година СОФК-е Звездара. 

С обзиром на све тешкоће, Председништво сматра да је протекла година била успешна 
уз неке слабости које су карактеристичне за много дужи период. Надамо се да ће 1991. год. 
бити још успешнија. 
 

             ПРЕДСЕДНИК  ПРЕДСЕДНИШТВА 
                              ПД "РАДНИЧКИ" 

             
                  (Зоран Дечански) 
 
 
 
 
 

ЈЕДНА   ДАВНАШЊА  ПОСЕТА  ПРЕЊУ 
(из планинарског дневника) 

 
- н а с т а в а к - 

 
 
19.07.1955. 
 

Данас је био први дан на Прењу. Паковали смо ранчеве и гледали у плаво небо, које нам 
је уливало велике наде. На овом изнуђеном биваку није било воде, па смо се спремили и без 
доручка пошли ка коти 1423. И поред терета ишли смо лако, јер је јутро било свеже и пуно 
росе. Обиђосмо једну косу која се, лево од нас, високо дизала. Сада пред нама остаде чистина, 
а изнад ње високо изби масив Сивадијског Особца, од Бахтијевице до Пријевора. Цео овај 
масив представља један ланац искидан на неколико врхова, који су међусобно повезани. Та 
кречњачка маса је била прва коју смо видели ове године. Ваљда смо зато дуго у њој тражили 
пролазе. Са задовољством смо посматрали вертикале, клизили уз точила, и погледима 
миловали витке торњеве.  

Убрзо смо преко прењског краса ушли у букову шуму и по добро угаженој стази пришли 
месту где се налазио извор. Била је то мала, јајаста ливада, са пречником ширим од 30 метара. 
Сам извор се налазио у стени, око 4-5 метара изнад ливаде, али до њега није било тешко доћи. 
По доручку, пошли смо ка Преворцу, врху који нам је био најближи. Пошто се и Баћа, наравно, 
грдећи алпинизам, опремио за успон, ту смо се одмах поделили у  навезе: Бата и Мирко, а 
Баћа и ја. Опет прелазимо преко љутог  прењског краса, и тек нам је онда јасно зашто се Јован 
Цвијић толико одушевљавао Прењом. Заиста, то је доживљај за себе. Идемо, час преко глатких 
водоравних слојева, час по немогуће изједеном једром кречњаку, чије оштре ивице засецају и 
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жилави слој наших вибрама. Убрзо долазимо под сипар, и већ са напором идемо уз њега. Бата 
одлучује да иде са Мирком у јужну страну, а Баћа и ја продужујемо ка источној. Успут, да не 
бисмо ишли по сипару, траверзирамо кроз јужну стену. Поред једног снежника, избијамо на 
превој између Преворца и највишег врха, Сивадијског Особца (1922 мнв). Навезујемо се и кроз 
један жљеб, који повремено бива камин, излазимо за пола сата на врх Преворца. Гледамо 
около и уочавамо усамљени врх Особца (2026 мнв), затим Отиш (2097) и Зелену Главу (2123), 
и у даљини преко Вјетрених брда, видимо Лупоглав (2102). Оно што нас изненађује је да на 
врху не затичемо Бату и Мирка. Тражимо их, идући ивицом стене, и дозивамо. Најзад, 
успостављамо контакт. Питамо их како иде и кад ће напоље. Чујемо Батин погибељни глас, који 
каже да је тешко. Вичемо да их чекамо, и лежемо поред ивице стене. Заспали смо, али смо се 
брзо пробудили, јер је сунце страховито пржило. Слушамо, али се одоздо ништа не чује. 
Вичемо, и у интервалима кад ветар овде на врху не односи повике, договарамо се да идемо 
доле и спремимо јело.  

Силазак није био једноставан, мада смо изабрали најлакшу страну. То је особина готово 
свих прењских врхова. Све стране су стрме, па и оне најлакше ималу много кратких скокова, 
које неискусан планинар тешко прелази, а нарочито у силажењу. Ипак, брзо смо стигли до 
извора. Довлачимо скривене ранчеве и прво пијемо по литар лимунаде.  

У сумрак, кад су Бата и Мирко дошли, све је било спремно, шатори дигнути, а ватра је 
весело горела. Крај ње смо причали данашње утиске, а онда се увукли у наше топле вреће.  

 
20.07.1955. 
 
Пре сунца смо Бата и ја пошли ка највишем врху Сивадијског Особца. Тамо смо, према 

синоћном плану, требали да прођемо кроз неки коси камин, а даље кантном на сам врх. То је 
био опис успона из 1940. године. После пола сата хода, дошли смо под врх који нам је изгледао 
највећи, али коси камин, назначен у опису, нисмо нашли. После краћег трагања наилазимо на 
камин, који, истина, није кос већ нагнут. Навезујемо се и идемо неких 6-7 растезаја до његовог 
истека. Успут, у самом камину наилазимо на омању јаму, али пуштањем камена утврђујемо да 
је невероватно дубока. Од истека камина идемо преко нагнутог и травом обраслог стења. Горе, 
даље, чека нас кратка али стрма и експонирана стена, а више, нешто ближи рез до врха. Ово 
што је пред нама, није више успон другог степена, према опису. Мора да нешто није у реду. 
Одмарамо се, и док ми Бата прича, чини ми се као да чујем кораке. Умирујем га и слушамо, али 
ништа. Убрзо опет чујем кораке. Осврћем се и изнад нас видим човека с пушком. То је био 
ловочувар. Негде са гребена нас је опазио и, мислећи да смо ловокрадице, дошао да нас 
пресретне. Но, видевши да смо планинари, извини нам се и лако скачући, врати се натраг. 
Убрзо за њим кренусмо и ми, нашим правцем. Пред вертикалом стадосмо. Покушао сам улаз 
лево од главног правца, али ту није ишло, па пређох на десну страну. Овде ме је чекала коса 
глатка плоча, коју сам, уз помоћ једног специјалца, брзо прешао. Даље је наилазио главни 
проблем. Требало је прећи око 8-10 метара висине, преко експониране и крушљиве стене. 
Лагано сам добијао висину и излазио на рез. Требало ми је још метар па да заседнем за један 
овећи нос. Међутим, ужета није више било. Довикнух Бати да приђе првом клину што може 
више. Осетих да уже попушта, па се лагано попех  иза носа. Даље је било лакше. 

Изашли смо на врх задовољни, али нас је тамо чекало изненађење. Суседни врх, на 
западу, био је виши од овога на коме смо стајали. То није била варка. Преварила нас је скица и 
рђава оријентација. Направили смо некакав првенствени успон, али нека он остане за нас.  

Силазимо ка превоју који нас дели од највишег врха, а онда ловачким путем крећемо ка 
долини. Успут Бата у своју каубојску мараму ставља снег и хлади главу, за коју каже да се 
усијала. Излазимо на највиши гребен Сивадијског Особца, па одмах силазимо на превој који 
раздваја врх од Пријеворца. Убрзо стижемо у логор. Баћу и Мирка налазимо у дубокој 
хладовини, начињеној од шаторског крила. Пијемо, по прењској традицији, по литар лимунаде, 
и после краћег одмора се спремамо и пакујемо ранчеве. Пошто смо стрпљиво сачекали да 
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Бата спакује свој ранац, крећемо ка великом планинарском објекту, кући на Језерцу. Тај објекат 
је пројектовао наш инострани члан, Никола Гинић. Ради тога смо ишли ка кући пуни поноса. 
Пролазимо поред куће преко гомиле шута и већ сањамо о лепом планинском језеру, где ћемо 
подићи шаторе и провести ову ноћ. Авај, то што смо видели, није личило ни на трећеразредну 
бару. Била је то овећа локва из које су, мамећи своје драгане, пуним гласом крекетали матори 
жапци. Около се од блата и балеге није могло ни да помисли на дизање шатора. Покуњени, 
враћамо се у величанствену Николину замисао.  

Бата се ове вечери показао као стручњак за глуве. Прво се са полуглувим домаћином 
споразумевао за преноћиште. Затим је, док смо ми сређивали собу, отишао код домаћинове 
потпуно глуве мајке, да на шпорету спреми вечеру. Успут јој је, наравно пуним гласом, 
објашњавао суштину и значај екстремног алпинизма. Кроз дебео камени зид допирали су 
стручни термини, којима би сваки амбициозни алпиниста могао да позавиди. Све смо то 
слушали отворених уста. Како ли је тек баба изгледала?? 

 
                       Бранко Котлајић 
 
 
 

К И Ш Н А     С Е Ћ А Њ А 
 
 
Ноћ је тамна и пуна воде. Рани ју.жни ветрови су својим топлим дахом претворили 

дебели снежни покривач у воду, На задње хрпе снега, завучене у присоје и јаруге, дошла је 
киша, дуга и непрекидна, која је својим ромињањем отопила и те остатке зиме. Сва та вода 
сишла је у потоке, а они се, мутни надошли, ваљају ка рекама и долинама. Време је поводња и 
поплава. 

У таквој ноћи, седим у свом новом под под планином. Тихо је и топло, време је за сећања 
и размишљања. Окрећем се оним планинарским. Колико их је много... 

Сећам се оне кишне седмице на Трновачком језеру. Недељу дана нас је непрекидно 
киша приковала за пусте Трновачке колибе. По дрвеном крову добовале су крупне капи, а 
испод наших провизорних лежајева жуборила је вода. Наш покушај да кренемо ка Витловима 
спречили су снажни налети водених млазева, који су праћени ураганским ударима ветра. Тај 
ветар нас је обарао и бацао у студене локве, као да смо папир. Вратили смо се. Седмог дана 
смо се преко Суве Језерине и Сушног потока спустили у Тјентиште. Киша нас ни тад није 
изневерила. Заливала нас је до коначиста. Ујутру је свануо диван сунчан дан, а небо је било 
плаво, плаво… Док смо се укрцавали у шумску железницу за Фочу, гледали смо врхове који су 
блештали на сунцу, покривени првим снегом. 

Сећам се првих првенствених успона на Дурмитору. Пошли смо по топлом сунчаном 
дану. Горе на врху, док смо мотали уже и прикупљали опрему, почеле су прве капи. До нашег 
логора на Црном језеру било је пет сати хода. Киша нас је упорно пратила плахим и оштрим 
млазевима. Стала је на десетак метара пред шаторима. Ми смо били мокри и било нам је 
свеједно.  

Сећам се и дурмиторског успона са два пријатеља из Пољске. На крају смо успона и 
смотавамо ужад. Опет киша. Ветар и пљусак. Повратак низ Плеће до бивака је немогућ. 
Морамо около преко Шљемена и Чисте стране. Затим око Савиног кука и Карлице. А киша и 
ветар у груди, и зачас смо мокри. На задњем успону пред бивак, киша стаје. Нама је опет 
свеједно. 

Сећам се и дугог ходања од Биоградског језера. На Јарчевим странама стиже нас киша. 
Дуго смо мокри ходали ка Врањаку - онда малом и скромном дому на Бјеласици. На Пешића 
језеру смо стали. Даље се није могло. Дигли смо шаторе, убацили у њих вреће и суву 
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пресвлаку. Све мокро је остало напољу. Увукли смо се у вреће и слушали добовање капљица о 
шаторска крила. Ипак смо, као ретко кад, слатко преспавали. 

Али није увек било тако. Много пута смо испред кише и грмљавине ушли у дом или 
стигли на воз, и били срећни као играчи који су добили утакмицу. 

Напољу ромиња киша. Ватра се разгорела и каљева пећ зрачи пријатном топлотом. Из 
ложишта у пепељару прште хиљаде варница влажне церовине. Све то одвлачи у сладак 
дремеж. Остваљам оловку и тонем у ниску и удобну фотељу. 

           Бранко Котлајић 
 
 
 

ПОВРЕДЕ  КОЈЕ  СУ  МОГУЋЕ  ПРИ  ПЛАНИНАРЕЊУ 
 
 
У овој теми нећемо говорити о неком новом третману, тј. о нечем што већ не знамо, али 

није од горег да се још по који пут подсетимо извесних ствари, како не би дошло до повреде, а 
ако се већ и деси, да нас не ухвати паника која је могућа, а исто тако и веома непожељна. 

Озледе које се могу задобити у планинарењу деле се на озледе меког ткива и озледе 
тврдог ткива. 

Најчешће повреде меког ткива су: ишчашења - уганућа, истегнућа тетива, удари при чему 
остају крвави подииви, посокотине, ујед змије и др. 

Непознати терени прекривени травом, увек могу бити узрочници ишчашења скочног 
зглоба, зато је препоручљиво, неудаљавати се од пута којим иде коона. Уколико се и деси 
такав случај, препоручљиво је да се одмах ослободи нога од ципеле, због отока. Услед  
бруталног покрета у скочном зглобу, колену или другом зглобу, доћи ће до кидања ситних 
капиларних крвних судова, мишићног ткива, зглобних веза итд, те до излива течности у зглобну 
чауру, што доводи до отока зглоба. На такву повреду препоручује се само нешто хладно, као на 
пр. расхлађен мокар пешкир или шал, снег запакован у текстил, али тако да није директно у 
додиру са отоком, већ само да га хлади. Све ово је потребно из разлога да би се добило 
сужење крвних судова, а самим тим смањио излив тј. оток. Повређени зглоб треба растеретити 
- бандажирати и најбоље би било направити импровизовану носиљку од грања, с тим да 
приликом транспорта повређени екстремитет буде мало подигнут. У немогућности да се 
направи носиљка, може се носити на леђима уместо ранца, или наћи дебљу грану са рачвама 
која може послужити као подпазушна штака на повређеној страни тела. Ишчашење ручног, 
лакатног и раменог зглоба можемо видети по ненормалном удубљењу у повређеном зглобу, 
рука виси, може и да плави са почетним знацима отока прстију. Потребно је опрезно руку 
савити у лакту и марамом, шалом или сличним широким предметом свезати око врата, и мало 
јаче затегнути да би се рука носила на врату. Никад није искључена могућност да постоји лом 
костију - фрактура, те је зато потребно нежно и обазриво, без много покрета, обрадити и 
транспортовати повређеног. 

Повреде истегнутих тетива манифестују се изразитим оштрим болом, на пр. изнад пете 
са задње стране - ахилова тетива, испод коленог зглоба са предње стране, на унутрашњем 
горњем делу бута итд. Овакве врсте повреда се добијају најчешће код прескакања потока или 
јаруга, приликом одраза, а још чешће код доскока, као и код успињања у врло неповољним 
условима, на пр. веома јаке стрмине - литице, повећи раскорак при пењању и др. Повреде 
такве врсте се третирају, уколико нема отока већ само бол, једнодневним мировањем, а потом 
слабијим или умеренијим интензитетом наставити ход. 

У планинарском спорту нису ретки удари по меком ткиву - мишићима, при чему могу 
настати крвави подливи, што ствара известан бол на месту удара. Препоручује се, као и у 
првом случају, ставити хладан предмет - глатки камен, нож постављен пљоштимице, чутуру са 
хладном водом и сл. које треба држати само пар минута, у зависности од величине удареног 
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места. И у овом случају је битно да смањимо крвави подлив, како нам неби стварало сметњу у 
даљем ходу. 

Код убода, мало већих (не мисли се на трн и томе сл.) или посекотина, препоручљиво је 
пустити пар капи крви да истече, како би се рана испрала и како-тако стерилисала, наравно, 
све ово уколико нема остатака или страног материјала у рани, које требамо прво одстранити. 
Срећна околност је ако поседујемо извесну количину хидрогена, па с тим рану добро налијемо, 
тако да са пеном исперемо сву прљавштину. То можемо поновити неколико пута. На рану 
ставимо стерилну газу или тампон, с тим да газу или тампон хватамо за један ћошак, тј. за онај 
део који неће бити у додиру са раном. По неким ауторима "не", а по неким се препоручује, док 
је моје лично искуство да, уколико имамо при себу капсулу антибиотика, отворимо је и прах 
поспемо богато по рани, а потом стављамо газу и превијемо. Ако је крвављење обилно, види 
се да из ране крв тече пулсирајући, потребно је екстремитет (руку или ногу) подвезати изнад 
ране, са нечим еластичниин, ако пак тога нема, може и марамица, с тим да се обавезно води 
рачуна о времену подвезивања. Мора се на сваки сат, а не дуже од два сата олабавити вез на 
пар минута, због циркулације крви, јер би у супротном настале неизлечиве последице. Да не би 
дошло до већег губитка крви, рану морамо поштедети напора, значи, ако је нога у питању, 
направићемо носиљку, а ако је рука, везаћемо је око врата, никако не дозволити да повређени 
екстремизет виси. 

По беспућима и врлетима, где све стигну планинари, није искључен и ујед змије, на шта 
треба увек мислити па зато се и заштитити јачим кожним дубоким ципелама, ако не, барем 
дубоким јачим патикама, дебљим чарапама и сл. Такође, треба водити рачуна и о местима где 
се седне. Стари пањ, оборено натруло дебло, камени платои, травнати терени, шикаре, 
жбуњеви и сл. су места где се најчешце сретну змије. Уколико је нагазимо или је ухватимо 
случајно, змија ће у својој одбрани напасти и ујести. Обзиром да змијски отров делује 
разарајуће на нервни систем и крв, то је потребно одмах подвезати рану (као и у предходном 
случају) да се отров не би ширио по организму. Место уједа оштрим предметом паралелно 
неколико пута расећи (неки аутори препоруцују крстасти рез, али ту постоји могућност тј. 
опасност да се пресече и неки од неоштећених крвних судова или пак неки нерв), добро 
истискати околно ткиво како би одстранили што више отрова (и у овој прилици неки препоручују 
исисавање ране, што је мало драстично а и опасно уколико особа која исисава рану има кваран 
зуб или неку раницу у устима). На отворену разрезану рану можемо ставити газу или марамицу 
натопљену у богатом раствору слане воде. Озлеђеног морамо заштитити од макаквог напора, 
добро га утоплити и обезбедити транспорт, с тим да у овом случају не смемо приликом 
транспорта елевирати – подићи ногу или руку, јер би у том случају потпомогли разливање 
отрова по организму путем крвотока. Знаци тровања су: главобцља, бунило, тешко дисање, 
парализа мишића, слабљење вида као и несвест и повраћање. Код задња два примера, 
морамо обратити пажњу да приликом повраћања помогнемо болеснику да се не угуши, а код 
несвестице да му окренемо главу у страну и језик мало извучемо, да не би запао у гркљан и 
угушио пацијента. Уколико би имали при оеби серум против змијског уједа, којег треба одмах 
дати инјекцијом, било би од велике користи. 

Ломове костију – фрактуре убрајамо у теже повреде које могу бити отворене или 
затворене. Оба случаја захтевају максималну пажњу, да неби са својом добром намером још 
више погоршали већ и тако тешку ситуацију. 

Отворени прелом је видан, види се крај преломљене кости кроз рану која обилато 
крвари. Прво што ћемо урадити је да зауставимо крварење подвезом недалеко изнад ране, а 
потом одмах потражити средства за имобилизацију екстремитета: гране, дршка од секирице 
или цепина, шипке од шатора и др, све што нам је при руци несавитљиво, како би смањили 
померање поломљеног уда. Имобилизација подразумева стављање дужег тврдог предмета са 
једне, две или три стране горњег и доњег дела сломљене кости, а могу се обухватити и 
суседни зглобови, те каишем, завојем, конопцем и сл. причврстити. Исто тако, морамо 
брижљиво припремити и транспорт повређеног до првог прихватилишта - амбуланре, а то 
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значи, ако је сломљена нога, направичемо импровизирана носила од грања, шаторског крила и 
др, а ако је поломљена рука, можемо решити са пригодним шалом, марамом или ма каквим 
средством да вежемо руку савијену у лакту испред тела за врат болесника. Рану треба овлаж 
прекрити стерилнорм газом, а ако је немамо, неким најчистијим доступним текстилом, како би 
спречили даљу инфекцију - загађивање ране. Треба имати у виду да се поред све пажње, 
сигурно изгубила нека количина крви, па је стога добро повређеном дати уз напитак и по коју 
таблету за смиривање болова. Ако нам се деси да повређени у неком моменту изгуби свест, на 
шта треба да обратимо пажњу, обавезно му главу мало искривити устрану, језик мало извући, 
да се не би и поред највеће пажње око повреде, удавио од сопственог језика. На ово нарочито 
треба обратити пажњу код удара у главу.   

Можемо имати случај да приликом прилаза повређеном, видимо руку или ногу савијену 
тамо где нормално знамо да нема зглоба: То ће нам указати на лом костију и ако приђемо том 
делу тела кроз разрезану ногавицу или разрезани рукав, видећемо испупчење без крви, што 
нам указује да је у питању унутрашњи лом. Сва претходна опрезност и имобилизациа важи и у 
овом случају. Може се десити да видног знака лома и нема, повређени лежи, и најбоље је 
направити носила и тако га транспортовати, јер може имати унутрашњи прелом без великих 
размакнућа фрагмената – крајева костију, на што ће нам указати крепитација - крцкање у 
појединим деловима тела, а исто тако, може нам рећи и болесник тј. повређени да је чуо нешто 
као да је пукло, или кад дише,  да му шкрипи у грудном кошу. 

Треба имати на уму код свих повреда да бол у прво време још није интензиван, па се 
стога не треба ослонити на изјаву повређеног, да га ништа не боли и да може ићи сам, јер се не 
искључује могућност повреде кичме, и у таквом случају мала непажња може оставити трајан 
инвалидитет. Генерализовано за све повреде је да се повређени покрече што мање из 
првобитног положаја, због могућег оштећења – пресецања нервних влакана, крвних судова, 
тетива, мишићног ткива, унутрашњих органа и сл. 

Пожељно је да лице које је преузело на себе улогу руковођења око повређеног, отпрати 
истог до првог лекара где ће бити драгоцена његова изјава о целом току третмана тј. да ли је 
повређени био у несвести, да ли је повраћао и сл. 

Као заштитно средство алпинисти не би требали заборавити неутралну крему и тамне 
заштитне наочаре приликом похода на веће висине. 

 
                                  Пете Ђуро  
                                      ВИШИ ТЕРАПЕУТ 
 
 
 
ИЗ СТАРИХ ЧАСОПИСА  
 

ПРОФ.  ДР  ЈОВАН  ЦВИЈИЋ 
 
 
Виша природна сила прекинула је живот једном од најзаслужнијих културних радника, 

једноме од најбољих познавалаца и испитивача наше земље и народа, који је за пуних 
40 година енергично и неуморно радио на пољу науке, чинећи највећу част својој отаџбини и 
народу из кога је никао. 

Умро је Јован Цвијић, многогодишњи председник Краљевске Српске Академије наука, 
професор Универзитета у Београду, оснивац Српског географског друштва, велики организатор 
научног рада, писац многих научних расправа и дела, научник и стручњак светског гласа, који је 
извршио видљив утицај на развитак опште географске науке и унео у њу нове истине. Умро је 
како умиру велики људи, да даље живи у споменицима науке, у својим радовима трајне 
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вредности, док буде земље коју је истраживао, и народа, коме је служио као један од највећих 
људи што их је створила наша раса. 

Јован Цвијић је живео до задњега часа за науку, и поред све теже болести, и даље је 
радио и спремао грађу за трећи део последњег и највећег дела, "Геоморфологије", које је, 
нажалост, остало недовршено. 

Главно поље Цвијићевог рада је била управо геоморфологија Балканског полуострва. 
Већ његова докторска дисертација о кршу, написана пре тридесет и три године, јасно означава 
правац који је остао доминантан кроз цео живот у његовом научном раду. 

Цвијић се много бавио испитивањем и објашњавањем крша, истраживањем трагова 
леденог доба и грађе земљине коре (тектонике). У решавању споменутих проблема Цвијићу је 
помогло велико геолошко знање, оштро опажање, синтетичко схватање и јака моћ интуиције, 
без које не може бити и нема правога научника-истраживача. 

Цвијић је надаље радио на антропогеографији, и са те стране стоји једно од његових 
најважнијих дела, "Антропогеографски проблеми Балканског полуострва". У исту сврху 
покренуо је Цвијић "Насеља српских земаља" у којима је до сада изашло 50 радова на 10600 
страна велике осмине, а чине једну од најдрагоценијих збирки Српске Краљевске Академије. 
"Насељима" је Цвијић повезао антропогеографију са етнографијом и социологијом. 

Ширим слојевима народа Цвијић је познат по својим политичко-географским радовима. У 
озбиљним часовима наше новије историје, Цвијић је увек подизао свој научни глас, тумачечи 
иностранству положај нашег народа, бранећи његове оправдане тежње с научног гледишта и 
научним доказима. Ово политичко-географско стајалиште јасно је изражено у великом делу под 
насловом "Балканско полуострво и јужнословенске земље". 

Готово цео Цвијицев развитак извршио се у научним издањима Српске Краљевске 
Академије. И на Универзитету Цвијић је био велики организатор научнога рада. Створио је 
Географски Семинар, Географски институт, Географско друштво и Гласник географског 
друштва. Његова је заслуга што је на Универзитету у Београду организовао три нова 
факултета. 

Цвијиц је много одлазио и у туђину, тамо предавао и објављивао своје радове. Дуже 
времена предавао је на Сорбони (Париз) и у Греноблу. 

Покојни др Цвијић рођен је 29.09.1865 год. у Лозници, у Подрињском округу. Пореклом је 
из трговачке породице. Основну школу учио је у Лозници, гимназију у Лозници, Шапцу и 
Београду, Велику школу у Београду, где је 1888. год. свршио математичко-природни одсек. 
Годину дана је био предавач у другој Београдској гимназији. Од 1889 – 1892 студира на Бечком 
универзитету и тамо је положио докторат из географије и геологије. 1893. год. постављен је за 
професора Велике школе, а 1894. год. основао Географски завод. 1902. год. изабран је за 
редовног професора физичке географије на Универзитету у Прагу, али се захвалио на тој 
почасти. 

Цвијићеви радови, њих око 70, изашли су поглавито у Гласу Српске Краљевске 
Академије, Просветном гласнику, Геолошким аналима Балканског полуострва, Насељима 
српских земаља итд. 

 

(Чланак је објављен у часопису хрватског природословног друштва "Природа",  
за Сијецањ 1927.) 

 
            Љ. Суботић 
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ПРВИ   СУСРЕТ   С ПРОКЛЕТИЈАМА 
 
 
Листајући, носталгично, по својим записима и евиденцијама, установио сам да сам 

укупно 142 своја планинарска дана, што летња што зимска, провео у незаменљивом масиву 
Проклетија. Текст који следи представља одломак у коме је реч о првим корацима у 
Проклетијама, односно о прва четири од тих дана, и то пре тридесетшест година. 

Идеју да се иде на Ђеровицу, те јесени 1954. дао је, као и већину других идеја у то 
време, председник мог студентског друштва. Међутим, за разлику од његове завичајне Букуље, 
о Ђеровици ни он тада није знао нешто више од осталих, тј. углавном грубо, њен географски 
положај и чињеницу да је, са 2656 метара, највиши врх Србије. Изгледало нам је природно: 
пошто смо летос били на највишем врху Југославије, ред је да идемо, кад већ нисмо пре, и на 
највиши врх Срије. То је била наша логика при избору циља. Набавили смо, разуме се, карту 
(1:50000, Пећ 4) која нам, као и свака карта, није могла решити све проблеме у стицању 
представе о терену. 

Уопште узев - ова тура била је врхунац дилетантизма и жутокљунства и резултат нашег 
потпуног непознавања и непризнавања правила о начину живота и кретања зими у високој 
планини. Суво новембарско време у Београду није нам погодовало да створимо, бар 
приближно, представу о висинским и временским условима у том часу, па смо и снег, на који 
смо морали рачунати, схватили више као декорацију.  

Ипак, ова тура била је вишеструко значајна. Прво, јер је представљала школу. Ризици и 
опасности били су релативно мали, али је она, боље од било какве литературе, предавања и 
добрих савета, учинила да схватимо како мало знамо, а како мало и можемо, идући тако голим 
грлом у јагоде. Друго, ушли смо први пут у историјски амбијент нашег југа, са којим ћемо се тако 
саживети наредних година. Готово да нам је било интересантније све то што смо упознали у 
Пећанској чаршији, у селима кроз која смо пролазили и у долинама, него на самом успону, у 
ужем смислу речи. И треће, сусрели смо се први пут са Планинарским друштвом "Ђеровица" из 
Пећи. 

Још у Београду, у Планинарском савезу Србије, казали су нам да се за сва упутства и 
обавештења и сваку другу помоћ, у Пећи обратимо Милету Јевтићу, у то време директору 
штампарије. Тако смо одмах упознали омаленог пуначког човека, тада тридесетих година, који 
ће нам дуги низ година бити главна пећка веза. Моје срдачно пријатељство с Милетом 
Јевтићем продужиће се и обнављати дуги низ година. 

 
21.11.1954.  
Након првог сусрета с Милетом Јевтићем и добијених обавештења и препорука, ми смо 

отишли из Пећи за Дечане – пешке! Разлог за то неби  требало тражити у непостојању 
аутобуског саобраћаја, мада су у то време саобраћали, заиста, само ретки претрпани 
међуградски аутобуси за Ђаковицу и Призрен. Наша путовања су се иначе, тада ослањала 
искључиво на железницу, на којој смо имали огроман попуст. Друга средства били су за нас 
нечувен луксуз. Једино времена смо имали довољно. Зато су наше туре почињале редовно на 
некој железничкој станици и тако су се и завршавале. 

Газили смо тако четири сата, по неравном макадамском путу, испод ниског магленог 
неба, између пустих њива, поред Шиптарских гробаља са чудним надгробним ознакама - 
шиљатим пободеним камењем без слова и белега, између зграда села Схеоца и Љубенића, 
мимо њихових дворишних зидова и метериза на кулама. Далеки, егзотични свет, давна 
времена, као у некад прочитаној књизи "Кроз Персију и Индију" Свена Хедина. Лево, у магли, 
наслућује се равница Метохије, а десно се диже стрми, високи зид Проклетија, од кога пири 
хладан ветар и од кога је некако хладно и око срца. 
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У Дечанима остављамо ствари у неком дућану и идемо да погледамо манастир - бели 
драгуљ у величанственој суровој природи. Коначимо у основној школи, по препоруци Милета 
Јевтића, а са допуштењем учитељице Божане Фолић. 

 
22.11.1954.  
гром случаја, ујутро у Дечаниниа, прима нас један камион "Шуматранса", који иде по дрва 

неколико километара уз Дечанску Бистрицу. Практично, завршиће нам посао готово до 
Кожујара. Преко возачке кабине посматрамо залеђену клисуру (снег се већ јавља и око пута), 
борове као свећњаке на стеновитим  падинама и ледене завесе које висе са стена. Хладноћа 
пробија кроз одећу, до костију. Једва смо дочекали да кренемо сопственим ногама и да нам 
крвоток проради. 

У колони смо нас седам другова. У Кожујару, у зимској граничарској караули на Ропсу,  
упутство је да уђемо само у прву просторију и ту преноћимо По танкој снежној покривци, газимо 
уз Кожујанску Бистрицу, између масива Курвале и Ропса. После равног дела, сасвим канадског 
изгледа, с тим што недостају гризли и даброви, долазимо до места где треба уз падину, лево. 
Помажу нам стари трагови. Ударамо коленима у браду готово два сата. Снег је све дубљи и 
јављају се и неки мали лавински трагови, али све је то ипак у окружењу дрвећа и клеке, те је 
стаза безбедна. 

У сумрак смо пред караулом. Смештамо се у прву просторију, ложимо ватру, 
састављамо столове и правимо колективни лежај, извлачимо ћебад са назначеног места, 
грејемо се и сушимо. Сви су услови тy да безбедно и удобно проведемо ноћ (И данас ми је 
необична ова предусретљивост и поверење командира карауле). 

Пред спавање, излазим на врата да погледам време. Огромни црни профил Маја Ропса 
очитава се на, за нијансу светлијем, небу осутом милионима звезда. Ваљда зато што ми је ово 
први призор зимске ноћи на овој висини, остајем задивљен овим погледом на Маја Ропс - за 
цео живот. 

 
23.11.1954.  
Ујутро, више него изненађење. На излазним вратима из карауле, готово ударам у зид 

густе, потпуно непрозирне магле. Ноћна чаролија је ишчезла. Осећамо се немоћним и поред 
наше секције 1:50000, по којој смо тако лепо предвидели наш излазак на седло Плочица и са 
њега успон на Ђеровицу. Оклевамо с одлуком. 

Око девет сати стиже патрола из долине, како нам је јуче и најављено. Тројица 
граничара не чуде се што нас затичу у караули - њима се чини природно да по тој магли свако 
иде напоље ако мора и докле мора. Не знам имају ли задатак само да обиђу караулу, али 
двојица су сагласна да иду с нама, да потражимо Ђеровицу. 

Газимо кроз маглу, отприлике ка седлу Плочица, пропадајући мало у снег, али не сасвим, 
да се издржати. После неког времена, влага продире кроз наше, не баш најсолидније, ципеле и 
глежњаке. Ходамо упорно, смењујући се у вођству, кроз маглу и хладноћу. То траје и траје. Све 
смо мање уверени у исправност нашег кретања. Нема ничега што би било седло Плочица или 
његов наговештај (а оно је, иначе, бескрајно широко и непрегледно). Падина нам је с десне 
стране и константно се диже. Нико не зна, укључујући и војнике, где је Ђеровица и како она 
изгледа, али сви упорно идемо узбрдо. Такав доживљај ми је, до овог тренутка, сасвим 
непознат. Тамне пеге - камени блокови који вире из снега – јављају ми се у лажној, већој 
димензији и на привидно већој удаљености од мене. Тек после неколико корака, кад им се 
приближим, добијају реалан облик и величину. 

0ријентацију по карти одавно смо напустили. Газимо да бисмо изишли на нешто што је 
врх, рецимо Ђеровица, јер - рачунамо - на крају сваке падине или, евентуално, гребена, ако на 
њега наиђемо, мора бити и неки врх. Међутим, бледи питање: је ли свугде овако проходно као 
овде, да нема неких опасности? На карти смо, раније, око врха Ђеровица уочили доста сенки и 
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густих изохипси. Но, по свему судећи, ми нисмо уопште на падини Ђеровице, већ смо, не 
прешавши превој Плочице, отишли удесно ка југу. 

Никаквих озбиљнијих препрека на путу немамо. После два ипо сата пењања, стојимо на 
некој тачки са које као да се терен спушта, ма на коју страну да се пође. Мало смо разочарани 
расплетом. Очигледно је, с обзиром на трајање успона, да о Ђеровици не може бити речи, а ми 
смо се надали да ће се бар успон одужити и да ће нас извести или на Ђеровицу или на неку 
другу, сателитску тачку око ње. 

Овај врх на коме смо, не личи ми на неки највиши врх Србије, мада ми није јасна ни 
представа како би такав требало да изгледа. Војници су у том погледу равнодушни. Ђеровица 
није у њиховом рејону и на њој нису никад били, а где смо сада - то нису сигурни. Уосталом, 
слажу се да иду с нама докле и ми идемо; добро су обувони, а од терета само аутомати 
"Томпсон" . 

Около непромењена, густа магла. Још једном проверавамо на разне стране: падина се 
свуда спусшта. Ноге су ми скроз мокре и хладне, и хладно ми је и по целом телу. И у току 
успона, док ми је крвоток радио живље, било ми је већ свега довољно и желео сам да се што 
пре вратимо у загрејану и сигурну караулу. Сада, кад већ имамо некакав врх, макар то и не 
била Ђеровица, постаје ми лакше. Нисмо дакле, формално посматрано, узалуд долазили. 
Тако, ипак релативно задовољни, силазимо по сопственом трагу. Колико је то значајна ствар 
имати у оваквој магли сигуран траг. Сваки час чудимо се, наизглед нелогичним, променама 
правца, али нема погрешке - једино су наши трагови овде од јутрос - у овом широком магленом 
пространству. 

Караула се изненада, пре очекивања, ствара пред нама. Да, били смо на неком доста 
блиском узвишењу. Више нема никакаве сумње: "Ђервиш-ком" (по нашој карти назив за 
Ђеровицу) остао је "неосвојен" ! 

(Накнадно, пажљивом реконструкцијом нашег пута, по карти, установили смо да смо 
били на К 2183 (ЈУЖНО ОД СЕДЛА ПЛОЧИЦЕ). То је био наш први, кратки сусрет с 
Проклетијама). 

Патрола поподне силази у долину, а ми остајемо у караули, замотаној у магли. Увече 
нема оног синоћњег чаробног погледа на звездама окружену силуету Маја Ропса. Средили смо 
се и осушили, али и не помишљамо на то да сутра обновимо покушај. 

 
24.11.1954.  
Време и храну смо унапред били одмерили и сад нам ваља у долину. Временске прилике 

су као предходног дана: магла до врата. Зафцо, лака срца силазимо по пртини у Кожујарску 
Бистрицу, усусрет декоративним четинарима и горњем, проширеном и заравњеном "канадском" 
делу њене долине који нам остаје главни естетски доживљај на овој тури. Цео дан је пред 
нама, тако да ћемо, чак и ако не буде никаквог превоза од Кожујара, па ни од Дечана, до 
вечери бити у Пећи.  

Врачамо кључ карауле командиру у Кожујару и проводимо остатак дана мерећи 
корацима дугацчку клисуру Дсчанске Бистрице. Уз одмор код манастира, увече смо у Пећи. 

Планина нам је дала лекцију, истина блажу. Осим мало цвокотања, наше залетање – са  
слабом обућома и без техничке опреме и знања – уз свима нама непознат високогорски терен, 
у зимско време, прошло је без других, лоших последица, а могло их је бити. Као што се могло 
догодити да, по сунчаном и мирном зимском времену, препознамо Ђеровицу са седла Плочица 
и попнемо се на њу, макар што смо били у слабим ципелама и што бисмо се кретали, 
евентуално, с каквим штаповима уместо цепина. 

Сад свеједно! Ђеровица ће причекати, а и на К 2183 може се изичи једном у жиботу. 
Зашто не ? 

 
           Бранко Котлајић 
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КАЛЕНДАР  АКЦИЈА  ЗА  1991. ГОДИНУ 
 

месец Излет - тура одредиште Вођа излета-похода 

ЈАНУАР 

Грбаја - Проклетије Црна Гора М. Симеуновић 

Фрушка Гора Србија Н. Лочкић 

Татре 

 

Чехословачка З. Блажина 

ФЕБРУАР 

Татре 

 

Чехословачка П. Смиљковић 

Ваљевске планине Србија Б. Котлајић 

Копаоник Србија П. Смиљковић 

МАРТ 
Бељаница  Србија З. Милошевић 

Ртањ - Озрен Србија Б. Кнежевић 

АПРИЛ 

Рајац – Сувобор  Србија П. Смиљковић 

Морачке планине Црна Гора М. Симеуновић 

Пролећни дан планинара Србија План. савез Србије 

МАЈ 

Грбаја - Проклетије Црна Гора З. Дечански 

Излет за све по договору П. Смиљковић 

Голија Србија Д. Ђорђевић 

ЈУН 
Стара планина Србија В. Станишић 

Трескавица  Б и Х Д. Маричић 

ЈУЛ 
Грбаја - Проклетије Црна Гора Б. Котлајић 

Скопље, Водно, Матка Македонија Љ. Суботић 

АВГУСТ 

Дурмитор Црна Гора М. Симеуновић 

Радочело - Студеница Србија Д. Ђорђевић 

Грбаја - Проклетије Црна Гора З. Дечански 

СЕПТЕМБАР 
Кајмакчалан  Македонија З. Дечански 

Излет за све по договору П. Смиљковић 

ОКТОБАР 
Радан планина Србија Д. Ђорђевић 

Јесењи дан планинара Србија План. савез Србије 

НОВЕМБАР 
Трновачко језеро,  

Маглић, Биоч, Волујак 

Црна Гора, 

Б и Х 
М. Симеуновић 

ДЕЦЕМБАР 
Рајац Србија З. Камарит 

Вршачка брда Србија В. Вујић 

 
НАПОМЕНА : Поред овог плана, чланови нашег Друштва индивидуално планирају више 
самосталних високогорских тура, што је иначе пракса код нас. Са ПД "Челик" из Смедерева, 
према претходном договору, планираће се заједничке акције и походи у наше и иностране 
планине. У просторијама Друштва (Жарка Зрењанина бр. 31) одржавају се редовно (сем у јулу 
и августу), сваког четвртка састанци чланства и предавања са приказивањем дијапозитива са 
изведених похода и успона, са почетком у 19.00 часова. 
           ПРЕДСЕДНИШТВО 
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К  Л  И  Н    У С  Т  Е  Н  И     -     анаграмска слагалица 
 
 
 

АНАГРАМ   1. 
 
РАДНИ и дИЧни Кад планинаре изнад свога 
дома у Грбаји. 
 
АНАГРАМ   2. 
 
ПРОлећЕ у Грбају сТИже, 
ја са врха гледам како живот КЛиЈЕ. 
 

 
 
 
НА ГОРЕ:  
1. трећи самогласник; 2. први и трећи самогласник;  
3. Италијанска радио-телевизија (скр.); 4. врста 
јужног воћа (мн.); 5. наша река; 6. човек који ради;  
7. човек који пије (сл.); 8. решење анаграма 1. 
 
НА ДОЛЕ: 

2. Електронска индустрија (скр.); 3. страно мушко име; 

4. ауто-трка; 5. врста папира; 6. врста инсекта;  

7. глаголски прилог за време (императив); 8. уклети; 

9. тане; 10. решење анаграма 2. 
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