
12.05.2019. 
Шездесет трећи поход нарцисима 
 

У 63. поход нарцисима кренули су многобројни грађани Краљева, али и из 
околних и градова из целе Србије, учесници Републичке планинарске акције 
„Нарцису у походе“. 

Како је на отварању навео градоначелник Краљева др Предраг Терзић,   
очекивања су да и ове године ово буде најмасовнија манифестација овог типа у 
целој Србији, као што је била прошле године, када је Столове освајало око 3.000 
учесника. Некадашња „берба“ нарциса, услед подизања нивоа еколошке свести, 
прерасла је у „поход“ нарцису. 

„Сигуран сам да ћемо сви ми, као људи који воле природу, водити рачуна да 
је не загађујемо, да не остављамо за собом смеће, да не беремо нарцисе више но 
што нам је потребно, и да ћемо оставити планину какву смо је и затекли. Данас 
ћемо сви уживати у овој лепој природи и желим да се на крају саберемо овде као 
најмасовнија манифестација у Србији“, поручио је градоначелник, посебно 
поздравивши стогодишњу госпођу из Ниша која се појавила на манифестацији, уз 
жељу да доживимо њене године и будемо активни попут ње. 

Према речима Милутина Вукосављевића, из Планинарско смучарског 
друштва „Гвоздац“, претходног дана само из Београда је било око 200 људи, а 
данас су гости стигли из око 50 градова Србије.  

„Дужа стаза води до врха Столова, краћа иде до пола пута, после се свраћа 
на ручак у Брезовици. На стази постоје три окрепна места - са чајем, соковима, 
водом. Ту је и медицинска екипа, ватрогасна возила, Горска служба спасавања...“, 
подсетио је Вукосављевић.   

И ове године најиздржљивији љубитељи природе, нарциса, поборника 
здравог живота, освајали су стазу дугу 21 километар, са висинском разликом од 
око 1.000 метара и око 800 метара спуста, која спада у средње тешке стазе. 
Учесници слабије кондиције имали су стазу Каменица – (Орловац 938 м) – Дебело 
брдо – Брезна (Пл. Дом „Зорица Гиздавић“), дужине 11 километара, са успоном од 
700 метара и спустом од 500 метара. 
 Организатор ове туристичко-спортско-рекреативне манифестације је 
Планинарско смучарско друштво „Гвоздац“, а Влада Републике Србије, 
Министарство омладине и спорта, Планинарски савез Србије, град Краљево, 
Туристичка организација Краљево, и многи пријатељи друштва допринели су у 
значајној мери реализацији пројекта. 
 
 


