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Сусрет ПТТ планинара Србије, поводом Међународног Дана планина (11. децембра)

ДРУЖЕЊЕ НА РУДНИКУ
Најављени Сусрет ПТТ планинара на Руднику није одржан на жељеном нивоу.
Чланови новосадског „Поштар“-а нису се одазвали позиву на ову акцију у очекиваном
броју. Од шестору пријављених пред полазак остала су два члана.
На сцену је ступио Синиша Петров. Окупио је љубитеље природе и пријатеље
планинаре из ПК „Балкан“ и ПК „Раднички“ из Београда и формирао групу од 14 учесника
за одлазак на Рудник.
Циљ је био да се не изневери домаћин који је обезбедио смештај за групу у свом
планинарском дому ПТТ „Ратко Курузовић“ на Руднику.
На Руднику 08. и 09. 12. 2018. године, дружили су се планинари из Београда и Новог
Сада. Из Новог Сада, рано ујутро у суботу, 08. децембра, својим аутомобилима стигли су
на Рудник. Време је било тмурно, кишовито и магловито.
Дочекао их је домаћин акције из ПД „ПТТ“ Београд, Миломир Ћировић / Ћира – Лав.
И поред кише и магле сви учесници
пешачења на Руднику кренули су у акцију.
Провео их је Ћира њему познатим
стазама ка врху Рудника, Велики штурац /
Цвијићев врх (1132мнв). У повратку ка
Дому, прешли су Средњи и Мали Штурац.
Успут су слушали информације о
Руднику, археолошким и културноисторијским споменицима које су видели у
току пешачења.
Прокисли вратили су се у Дом, у
касним поподневним сатима.
У Дому је Снежана са сарадницима, у
договору са учесницима, припремила
касни ручак / рану вечеру. Док су се
планинари пресвлачили и одлагали прокислу одећу на сушење, оброк је био послужен.
Сви су и поред суморног времена били расположени за разговор и препричавање
утисака. Уз мало разговора и ТВ програма примакло се време за одмор. У загрејаном –
топлом дому убрзо су сви утонули у сан.
Освануло је сунчано јутро на Руднику. Осмехнуо се Бог на упорне планинаре. За
овај дан планиран је успон на Острвицу. После доручка једна група се одмах упутила ка
Острвици - „Шумадијски Матерхорн“. Друга, мања група остала је да утврди градиво на
Руднику. По лепом, сунчаном времену попели су се до старог рудника и археолошких
ископина да уживају у далеком погледу на Шумадију.
По повратку у Дом поздравили су се са домаћинима. Захвалили се на гостопримству
и обећали поновни долазак. Повратак кући зачинили су успоном на Острвицу.
На основу извештаја са акције
за вас написао Боривоје Вељковић
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Снимили: Душко Косјер, Страхиња Марјановић и други учесници сусрета
За сајт пприлог припремио Боривоје Вељковић
На сајту објавила Катарина Паљић
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