Dr. Ignac Munjko: Hrvatske planine i visovi
U proljeće 2007. negdje u
Hercegovini, na putu u Međugorje, jedan me poznanik u autobusu upitao za ime strmog brda
pored kojeg smo prošli i koje se
izdiže ponad Vrgorca. Ne mogoh
se tog trenutka sjetiti njegova
imena, ali znao sam da je nekakvo
čudno, kao da je u Japanu, a ne na
granici Dalmacije i Hercegovine.
Iste sam večeri, ušavši u
jednu usputnu crkvu kod koje
smo zastali, na posljednjim stranicama časopisa »Glasnik Srca
Isusova i Marijina« pronašao
sliku i tekst upravo o Matokitu,
jer radilo se o toj našoj malo
poznatoj planini. Tako mi je tekst
dr. Ignaca Munjka pomogao da
pred poznanicima i prijateljima
još jednom »znam sve« o našim usputnim planinama.
Danas je preda mnom knjiga u kojoj je dr. Munjko
sabrao više od stotinu tekstova što ih je tijekom godina
napisao o svojim putovanjima hrvatskim prostorima,
dakako, najviše planinama. Tekstovi su kronološki
poredani, od 1994. do 2010. i redovito su objavljivani
u »Glasniku Srca Isusova i Marijina«, u stalnoj rubrici
»Hrvatske planine i visovi«. Knjigu je objavio Provincijalat Hrvatske pokrajine Družbe Isusove, Zagreb, 2010.,
ima 353 stranice i može se nabaviti u njihovoj knjižari u
Palmotićevoj ulici u Zagrebu (pored crkve).
Knjiga se sastoji od kratkih i sažetih tekstova koji
zajedno čine putopisno-planinarski pregled gotovo cijele

Hrvatske. Iskreno, teško je pronaći
lokalitet koji Ignac Munjko nije
obišao i opisao. A tijekom svojih
planinarskih lutanja obišao je
zaista cijelu Hrvatsku, od Istre do
Baranje, od Dubrovnika do Međimurja. Planinarski opisi odišu
oduševljenjem prirodnim ljepotama koje posjećuje i, što naročito
treba istaknuti, nizom zanimljivih
kulturno-povijesnih podataka, s
posebnim osvrtom upravo na
sakralne objekte, kojih je u našim
planinama mnogo, a o njima tako
malo znamo.
Osim zanimljivih podataka o
planinama, objektima koje posjećuje i povijesti kraja kroz koji
prolazi, knjiga obiluje i autorovim
osobnim dojmovima i nizom lijepih fotografija koje će čitatelju i slikom dočarati mjesta
o kojima pisac pripovijeda.
Teško je ljudima tek tekstom i slikom dočarati
neki kraj i u njima potaknuti želju da ga i oni posjete.
Možda upravo ovako kratki putopisni tekstovi, bez
velikih pretenzija da nas zapanje, mogu učiniti mnogo
te ljude željne izleta i novih razgleda potaknuti da ih
posjete. I zato se ponovo sjetih poznanika kojeg sam
spomenuo na početku i koji me je pitao za Matokit. Sreo
sam ga nedavno. U nevezanom razgovoru o planinama
i planinarskim izletima reče mi da je prošle godine bio
na Matokitu. Nešto ga je tjeralo da i tu planinu konačno
posjeti. Bez teksta dr. Munjka vjerojatno to ne bi učinio.

Krunoslav Milas

Tečaj za planinarske vodiče na Kosovu

Tečaj je organizirao Planinarski savez Kosova
(Federata bjeshkatare alpiniste e Kosovës, FBAK), a
ostvaren je po prilagođenom programu tečaja za vodiče
društvenih izleta HPS-a. Poseban naglasak stavljen je
na upoznavanje planinarske opreme, komunikaciju
između vodiča i grupe, vježbe iz orijentacije, izgradnje
bivka i pružanja prve pomoći, te na poznavanje tehnika
osiguravanja na zahtjevnim planinarskim putovima

Od 28. rujna do 2. listopada 2011. u Prokletijama u
blizini grada Peći za kosovske planinare održan je
petodnevni tečaj za planinarske vodiče na kojemu su u
svojstvu instruktora sudjelovali članovi Vodičke službe
HPS-a Alan Čaplar (voditelj tečaja), Dražen Lovreček (pročelnik Vodičke službe HPS-a) i Davor Banić
(pročelnik Stanice planinarskih vodiča Zagreb).
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(korištenje užeta i čvorova u
Kosovu, prenesena su i razna
iskustva o organizacijskim
vodičkoj službi). Tečaj je svih
pitanjima - ustroj planinarske
dana pratilo idealno sunčano
organizacije, funkcije saveza,
vrijeme. Svakoga dana radilo
se intenzivno - po 10-12 sati, a
sustav planinarskog školovanja,
završni dan tečaja 2. listopada
markiranje planinarskih staza,
Doracak për bjeshkatarë
2011. iskorišten je za zajednički
način djelovanja gorske službe
spašavanja i dr. Tečaj je sa svih
izlet do jezera Kuqishtë.
strana ocijenjen najvišim ocjeNa tečaju su sudjelovala 23
nama.
planinara iz ukupno 7 planinarskih društava na Kosovu. Tečajci
Za potrebe tečaja, ali i
su pokazali vrlo kvalitetno preddaljnje planinarske edukacije
znanje
praktično iskustvo, a
na Kosovu, FBAK je pretiskao
Kënaqësitë ei bjeshkatarisë
tijekom tečaja aktivno su sudjeHPS-ov priručnik »Bazat e
lovali u svim predavanjima i
bjeshkatarisë« (»Osnove planivježbama uspješno izvršavajući
narstva«) Alana Čaplara, u
sve postavljene zadatke i postavprijevodu Nexhata Dule. Osim
ljajući brojna pitanja. Kroz
za popularizaciju planinarstva i
edukaciju kosovskih planinara,
zajedničke zadatke i vježbe,
tečaj je pridonio i boljem poveovaj priručnik ima posebnu
zivanju između kosovskih planivažnost kao prva tiskana publinara. U okviru tečaja hrvatska
kacija u izdanju FBAK-a.
trojka ostvarila je srdačne kontakte s predsjednikom
Dodajmo na kraju da je samo nekoliko dana nakon
FBAK-a Arbenom Lilom te s predsjednicima najaktivzavršetka tečaja, 8. listopada, u govoru na općoj skupnijih planinarskih udruga na Kosovu (Đakovica, Peć,
štini UIAA u Kathmanduu predsjednik FBAK-a Arben
Prizren, Priština i dr.). Mnogo se razgovaralo i s tajniLila istaknuo doprinos hrvatskih planinara i HPS-a u
uspostavi sustava planinarskog školovanja na Kosovu
kom FBAK-a i s koordinatorom školovanja Nexhatom
te da je, uz podršku HPS-a kosovski planinarski savez
Dulom, koji su ujedno bili polaznici tečaja. Osim iskuAlan Čaplar
primljen u punopravno članstvo UIAA.
stava od praktičnog interesa za planinarske vodiče na
Bjeshkataria nuk është një shëtitje e kotë nëpër brigje apo pushtimi
i majave (nga të cilat edhe ashtu shpejt do të zbresim), por është mënyrë
dhe stil i jetesës, një sërë aktivitetesh të cilat njeriut bashkëkohor të qytetit ia bëjnë jetën më të kënaqshme, më të shëndoshë, mbi të gjitha më
të bukur. Të jesh bjeshkatar do të thotë të vizitosh dhe njohësh bukuritë
e vendit, të kënaqesh në pamjet e shkëlqyeshme të maleve dhe të fitosh
shoqëri të re. Shkuarja e qëndrimi në natyrë dhe në ajrin e pastër të bjeshkës paraqet një pushim aktiv, i cili përkundër lodhjes fizike bjeshkatarin
e mbush me energji, kënaqësi dhe përjetime të reja. A nuk është kënaqësia ajo që kërkojmë nga jeta?
Megjithatë, gjithnjë duhet pasur në mendje se për përjetime dhe
kënaqësi nuk janë të domosdoshme malet e largëta dhe të larta , as një
ditë e kthjellur dhe me diell, as bukuritë dhe pamjet e rralla, por para së
gjithash dashuria për bjeshkët dhe bjeshkatarinë. Gëzimin dhe lumturinë
duhet gjetur tek vetvetja!
Të dëshirojmë shumë fat, lumturi dhe gëzim në bjeshkatari!
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