ПРЕРАСТ ПАКЉЕ И ВЕЛИКА СТЕНА
Планинарење за свакога

Полазак недеља 30. јануар 6,00 часова са паркинга на почетку Сарајевске улице
паркинг код Мостарске петље, пожељно доћи 10 минута пре поласка. Путујемо
Ибарском магистралом преко Лазаревца, Лајковца , до села Пакље. Стаза није технички
захтевна, потребан је само активан ход. Прелазимо преко реке Јабланице и долазимо до
прерасти Пакље. Прераст је редак природно геолошко и морфолошки феномен,
изузетна ретка појава. Пакље су уједно и највеће природно врело у околини Ваљева
којим се обезбеђује вода за око 80.000 становника. Од јаког врела узима се преко 300
литара у секунди Укупна дужина стазе је око 12 км где на крају стижемо у село Стубо и
врх Кичер са кога се пружа одличан поглед на хидроакомулацију, језеро Стуборовни и
цео масив Ваљевских планина ( Маглеш, сва три Повлена, Јабланик и Медведник).
Повратак за Београд у поподневним сатима.
Котизација 1600динара (аконтацијом од 1000 динара обезбеђујете место и сигуран
полазак).
Пријава: Живота Лазаревић, путем броја 064 169 99 27 позив или sms, вибер, e-mail
zilijenvozd@yahoo.com, лично на састанку клуба Авала понедељком од 19,00 часова,
Мурска 14/I спрат у непосредној близини зграде градске општине Вождовац, уз
претходни договор са водичем. Приликом пријаве пожељна је аконтација. У случају
одустајања, наћи замену у супротном новац се не враћа.
Опрема, љубав према природи и људима, осећај за групу, осмех на лицу и позитивна
енергија. Одећа и обућа прилагођена годишњем добу. Ношење заштитних маски током
превоза у складу са препорукама надлежних.

Документа: Лична карта, планинарска књижица са плаћеном чланарином за 2022.
годину.
Техничка Опрема: Планинарске ципеле, кабаница или кишобран, камашне, чеона
лампа, штапови, резервна пресвлака, довољна количина течности и хране.
Учесници акције планинаре на сопствену одговорност, уз дужно придржавање
Правилника о безбедности и одговорности у извођењу планинарских активности
Планинарског Савеза Србије:http://www.pss.rs/wp-content/uploads/2015/11/6-pravilnik-obezbednosti.pdf .
Водич задржава право измене плана или отказивања акције у случају
непредвиђених околности .
Нек планине одјекују......

