ПСД „Поштар“ Нови Сад
СУ ПЛАНИНАРСКО СКИЈАШКО ДРУШТВО „ПОШТАР“ НОВИ САД
21000 НОВИ САД, улица Народних хероја бр.2, Телефони за контакт:
064 217 11 87 Зденка Каспер, председник ; 064 236 95 24 Боривоје Вељковић ;
062 621 217 Катарина Паљић, секретар ; е–пошта: psdpostar@gmail.com
064 292-89-73 Владимир Кандић,
е-сајт: www.psdpostar.org.rs
ПИБ: 102676375; Жиро рачун: 310 – 7748 - 55 НЛБ Континентал банка Н.Сад

ИЗВЕШТАЈ СА ПЛАНИНАРСКЕ АКЦИЈЕ

ЈАБЛАНИК, МЕДВЕДНИК, БОРАЊА и ЈАГОДЊА
Датум:
Време проведено на стаз
Планина / врхови на стази:
Смештај:
Организатор:
Водич:
Освојени највиши врхови:

10. до 14. 07 .2020. године
15 часова
ЈАБЛАНИК, МЕДВЕДНИК, БОРАЊА и ЈАГОДЊА
планинарски домови на Јабланику и Борањи
Др Милан Бреберина, ПСД „Поштар“ Нови Сад
Др Милан Бреберина ПСД „Поштар“ Нови Сад
Јабланик 1274мнв и Медведник 1247мнв

Вис. раз. успона:
исходиште пл дом на Дебелом брду 1050мнв на 1274мнв = 224мнв
Вис. раз силаска
са врха:1274мнв,на 1050мнв=224мнв
Вис. раз. успона: исходиште седло између Јабланика и Медведника 950мнв на 1247мнв=297мнв
Вис. раз силаска
са врха:1247мнв,на 950мнв=297мнв
Препешачено Км: Пл. дом на Дебелом брду-Јабланик – Медведник и назад
22км
Вис. раз. успона: исходиште пл дом на Борањи 805мнв на „Мачков камен“923мнв = 118мнв
Вис. раз силаска
са врха: 923мнв, на 805мнв = 118мнв
Препешачено Км: Пл. дом „Шарена буква“–споменик на Мачковом камену и назад 20км
Број учесн на акцији: 3,
Број учесн из ПСД „Поштар“ Н.С:3
Опис акцијe: Душко Косјер забележио је на свом ФБ профилу:
Prvi deo: Po valjevskim planinama 10--12. 07. 2020
Tri člana našeg društva "Poštar" pešačili smo nekoliko dana po valjevskim planinama i obišli smo
Jablanik (1274 mnv) i Medvednik (1247 m.n.v.).
Vreme se preko noći promenilo, temperatura je pala dvadesetak stepeni, i niski oblaci iz kojih je
sipilo zajedno sa maglom nisu nam dozvolili da se sledećeg dana popnemo na sva tri vrha
Povlena. Od planinarskog doma Debelo brdo do Medvednika i nazad prepešačili smo oko 22 km.
uz visinsku razliku oko 900 m. na stazi smo proveli oko 9 sati po izuzetno toplom danu.

страна: 1

ПСД „Поштар“ Нови Сад

Планинарски дом на Дебелом брду - Јабланик

страна: 2

ПСД „Поштар“ Нови Сад

Drugi deo: Po Boranji i Jagodnji od 12--14. 07. 2020.
Posle planinarskog doma na Debelom brdu premeštamo se na planinu Boranju (856mnv) gde se
smeštamo u pl.d. Šarena bukva. Pešačili smo od pl.d. „Šarena bukva“ (805mnv) na Boranji do
spomenika na Mačkovom kamenu, koji je na visini (923mnv), a nalazi se na planini Jagodnji
(939mnv). Od pl. doma do Mačkovog kamena ide se stalno makadamskim putem po grebenu.
Ovu deonicu, u oba pravca, koja je dugačka oko 20 km. prepešačili smo za oko 7 časova.
Krošnje visokih bukovih stabala pravile su nam ladovinu.
U povratku kući svratili smo u Stolice, (1941g. organizovano partizansko vojno savetovanje),
posetili u Krupnju crkvu i u njoj kosturnicu. Ono što nismo posetili i obišli, sigurno ćemo se vratiti.

Мачков камен је топографски чвор (врх) гдје су вођене тешке борбе од 19. до 22. 09. 1914.

У позадини трапез Медведника

Цветна ливада поред пута

На Мачковом камену

(изнад Миланове главе)

Снимили: Душко Косјер и др Милан Бреберина
Оверава водич из ПСД „Поштар“ Нови Сад: Др Милан Бреберина
страна: 3

