Danas planinarim za dječji osmijeh
25 Veljača 2020

Ovu nedjelju, 16. veljače, okupili smo se na izletu “Danas planinarim za dječji osmijeh –
Cetinom I njezinim pritocima” u zaista velikom broju budući da je humanitarni karakter izleta
privukao veliki broj zaljubljenika u prirodu. Naime, sve prikupljene donacije bit će uplaćene na
račun Zaklade dječja onkologija Rebro čiji je cilj izgradnja i opremanje novog odjela dječje
hematologije i onkologije KBC-a Zagreb.

Posebno ističemo kako su nam svoje usluge donirali i naš dugogodišnju prijevoznik Delminium
travel, ali i dragi prijatelji iz Zip line Split. Iako je tura po svojoj prirodi bila planinarski
nezahtjevna jednoglasni je zaključak da smo se dobro našetali. Naglasak smo stavili na
ponavljanje gradiva iz bliže i dalje povijesti Cetinske krajine i Poljičke republike ali i na ljepotu i
važnost rijeke Cetine. Stoga je šetnja počela posjetom arheološkim ostacima rimskog logora
Tilurij, a nastavila se spuštanjem na srednjovjekovnu kulu Nutjak. U nastavku nas je put vodio
do cetinskog pritoka Graba i njegovih poznatih mlinica gdje smo se kod obitelji Samardžić
nakupovali brašna mljevenoga onako kako se to ovdje radi već stotinama godina.

Ova čudna zima s maskom proljeća počastila nas je čarobnim sunčanim danom i suhom travom
uz Grab na kojoj smo se zato mogli kratko lijeno izvaliti i provjeriti što smo to večer prije
pospremili u svoje ruksake. Od tihoga izvora Graba zatim smo se zaputili na snažni izvor i tok
Rude gdje smo svjedočili ljepoti izvorišnoga dijela rijeke ali i prilično otužnoga stanja područja
oko betonskih struktura i kanala koji dio ove vodi usmjerava za vodoopskrbu pojedinih
dalmatinskih područja. Lijepo se ljepotom napojiti ali se treba povremeno i s istinom suočiti. Dan
smo završili kako smo i planirali posjetom izvoru Rumina, još jednoga pritoka Cetine, dok je
Sunce za taj dan polako privodilo kraju svoj boravak na našem dijelu neba.
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Zahvaljujemo se svim sudionicima izleta na donacijama za ovu akciju uz napomenu da su se
svojim donacijama pridružili i neki članovi koji nisu mogli ići na izlet, a ukoliko i vi želite učiniti
isto još uvijek to možete napraviti kod naše Vedrane u Društvu.

Galeriju fotografija možete pogledati na našoj facebook stranici .
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