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Најава манифестације „Нарцису у походе“ 
 

Шездесет трећа републичка планинарска акција „Нарцису у походе“, која ће 
бити одржана у недељу, 12. маја 2019. године, на планини Столови код Краљева, 
најављена је на конференцији за новинаре Организационог одбора ове 
манифестације.  

Председник Планинарског смучарског друштва „Гвоздац“ Милутин 
Вукосављевић је нагласио да ове године Друштво обележава 71 годину 
постојања.  

„Прошле године је манифестација „Нарцису у походе“ бројала више од 
3.000 учесника и била најмасовнија манифестација на нивоу Планинарско 
смучарског друштва Србије. И ове године се очекују планинари и други љубитељи 
природе из око 50 градова Србије. Превоз је организован од стајалишта на 
станици код Дома друштвених у 7.00 часова, по цени карте, до Каменице. Након 
свечаног отварања у 8.00 часова, у организованој колони, уз пратњу водича, 
кренуће се према врху Столова. Медицинске екипе, ватрогасна возила, као и 
освежење на стази, биће на три одморишта“, рекао је Вукосављевић.  

Акција је планинарског, не такмичарског карактера, и организује се према 
Правилнику о организовању и извођењу републичких планинарских акција 
Планинарског савеза Србије и Правилнику ПСК „Гвоздац“. 

„Битно је да се поштују упутства водича, а Служба спасавања ће све време 
пратити манифестацију. Важно је да ученици током похода не загађују природу, на 
сваких сто метара биће постављена кеса за отпатке. Забрањено је ложење ватре, 
коришћење енергетских напитака, алкохола, опојних или стимулативних 
средстава. Треба понети довољно воде. Одећа и обућа морају бити прилагођени 
временским условима“, нагласио је Вукосављевић и додао да ће од 8.00 до 11.00 
часова саобраћај на стази између Каменице и Столова бити обустављен. 

Помоћник градоначелника Сретен Јовановић је изразио задовољство што 
се манифестација одржава шездесет трећи пут и нагласио да је ово једна од 
манифестација која најдуже траје на територији града Краљева. 

„Град Краљево ће и ове године као суорганизатор помоћи у одржавању 
манифестације и треба одати велико признање онима који учествују у 
организацији. „Нарцису у походе“ је манифестација која је у врху што се тиче 
посећености. Јако је велика одговорност дочекати толики број гостију, водити 
рачуна о њима током целе манифестације и испратити их“, рекао је Јовановић и 
још једном позвао све грађане да „искористе прилику и придруже се 
манифестацији „Нарцису у походе“ како би осетили дух природе и топлину 
заједништва“.  

Реализацији манифестације су допринели град Краљево, Планинарски 
савез Србије, Влада Републике Србије, Министарство омладине и спорта 
Републике Србије, Србијашуме, Дом здравља Краљево и многи пријатељи 
друштва – Друштво гуслара Жича, Удружење „Бенем“...  
 


