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Позоришна група Црвеног крс-
та из Охрида је од 6. до 9. сеп-
тембра била у посети Црвеном 
крсту у Крагујевцу. Дванаесторо 
младих, талентованих глумаца 
охридског Црвеног крста, под 
вођством својих ментора, су у 
суботу, 7. септембра, на позор-
ници театра «Јоаким Вујић» из-
вели  представу «Домино”, која је 
имала премијерну изведбу у ју-
ну ове године на Међународном 
фестивалу аматерских представа 
у Охриду.

Многобројна публика није скри-
вала своје емоције и одушевљење 
вештинама и креативношћу којом 
су млади талентовани охридски 
глумци пренели поруку, да су жи-
вотне ситуације као домине - кад 
се нешто догоди, то узрокује да се 
нешто друго деси и тако редом, све 
док не дође до врхунца тог низа 
догађаја. Говорили су да је живот  
пун догађаја који се неминовно де-
шавају, али је важно да се чланови 
породице увек разумеју и буду 
подршка једни другима.

Поред прелепог 
дружења и обилас-
ка многих знамени-
тости Крагујевца, 
сусрет младих је 
ојачао и проширио 
досадашњу сарадњу 
две организације 
Црвеног крста, ка-
ко у области позо-
ришне уметности 
тако  и  у  другим 
областима  хума-
нитарног рада.

Планинарски Савез 
Србије организује 
у суботу, 14. сеп-
т е м б р а ,  н а ј в е ћ у 
овогодишњу плани-
нарску акцију ,,Дан 
пешачења – Србија 
2019.” под слоганом 
„Србија хода”.

„Дан пешачења” 
представља позив 
читавој јавности у 
Србији да се тога 
дана „покрене” и 
„хода”. Планинари 
из целе Србије по-
зивају и и старе и 
младе, породице, 
тинејџере, пензи-
онере, запослене, 
школарце, студенте 
да се тога дана при-
кључе акцији и пре-
пешаче 100 метара 
или целу предвиђе-
ну стазу. 

Пешачиће се улицама, парко-
вима у природи, на планинама 
Србије.

Иначе, „Дан пешачења” у Ср-
бији је спортско рекреативна 
манифестација коју организују 
планинарски клубови у Србији 
под покровитељством Пла-
нинарског савеза Србије и уз 
подршку Министарства спорта.

Циљ манифестације је под-
стицање здравих животних на-
вика, указивање на значај кре-
тања за унапређење здравља и 
радне способности, социјали-
зација и развој туристичких по-
тенцијала кроз уређење и екс-
плоатацију уређених пешачких 
путева у Србији.

Пешачење је активност која 

се због цивилизацијских то-
кова све мање упражњава на 
радном месту и свакодневном 
животу, па је због тога потреб-
но указивати на његов значај 
и лековита својства по опште 
здравствено стање сваког поје-
динца. Кретање кроз природу 
у групи, у пару или појединач-
но активност је која не захтева 
компликовану опрему, може 
се упражњавати у непосредној 
околини свих насеља у Србији 
и није ограничена на део попу-
лације. Пешачењем се можемо 
бавити сви, од раног детињства 
до дубоке старости. Пешачење 
је активност која је у експан-
зији, заједно са бројем покло-
ника пешачења у Европи расте 
и број обележених и уређених 

пешачких путева. Од 
12 пешачких путева 
који се протежу преко 
европског континен-
та преко наше земље 
пролазе два - Е4 и Е7.

Дан  пешачења  у 
Крагујевцу, у зајед-
ничкој организацији 
оба крагујевачка пла-
нинарска клуба ПЕК 
”Гора” и ПД ”Жежељ”, 
биће обележен са два 
централна дешавања.

У Народној библи-
отеци „Вук Караџић” 
у петак, 13. септебра, 
у 18 сати, биће пред-
стављена књига ”Си-
гуран корак”. Књигу 
ће представити аутор 
Исо Планић, пред-
седник Планинарског 
савеза Србије и Зоран 
Контић ,  начелник 
Службе водича ПСС. 

Књига се бави тематским једи-
ницама које планинари морају 
знати ради безбеднијег боравка 
у планини.

Дан пешачења у Крагујевцу 
биће обележен у суботу, 14. 
септембра, заједничким пеша-
чењем планинара и грађана ста-
зама кроз Шумарице до језера 
”Спомен Парк” и назад. Поче-
так шетње планиран је у десет 
сати код фонтане у Великом 
Парку.

Крагујевачки планинари 
позивају пре свега вртиће, 
основне и средње школе, ро-
дитеље, децу и омладину, али 
и све остале грађане, да им се 
прикључе, пешаче и да заједно 
уживају.

ЦРВЕНИ КРСТ: ДРУЖЕЊЕ СА ГОСТИМА ИЗ 
ОХРИДА

Животне ситуације су као 
домине

ПЛАНИНАРИ ОБЕЛЕЖАВАЈУ ДАН ПЕШАЧЕЊА

За здраве животне навике

ГОСТИ ИЗ МАКЕДОНИЈЕ И ЊИХОВИ 
ДОМАЋИНИ ИЗ КРАГУЈЕВЦА У ШУМАРИЦАМА

ПРЕДСТАВА „ДОМИНО” МЛАДИХ ИЗ ОХРИДА


