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Поводом 90 година од оснивања првог планинарског друштва у Војводини
организовали смо 34. планинарски ноћни марш на Фрушкој гори
Датум: 08 / 09. 11. 2014.
Траса: Поповица – Краљева столица – Иришки венац – ТВ торањ /
НОРЦЕВ – Столови / Астал – Масна ћупа – Селиште – Авала – Черат /
дом „Стражилово“: 18км циљ + 3км до Буковца = 21 км.
Висинска разлика успона: око 300 м.
34. ноћни планинарски марш 2014 године био је у
Календару акција Планинарског савеза Војводине и
Календару традиционалних планинарских акција Планинарског савеза Србије.
Организатор: ПСД „ПОШТАР“ Нови Сад (Цветин Ристановић, Душко Косјер,

Боривоје Вељковић, Илија Петровић, др. Милан Бреберина, Горан Ђуричић,
Ана Бреберина, Александар Комљеновић, Немања Бреберина, Данијела
Раушки и Милана Буинац).
Учесника: 85.
Учесници:
1. ПД „Железничар“ Нови Сад ............................ број учесника 24,
2. ПСД „Поштар“ Нови Сад ................................. број учесника 11,
3. ПД „Железничар“ Шид ..................................... број учесника 3,
4. ПК „Нафташ“ Нови Сад ................................... број учесника 3,
5. ПК „Балкан“ Београд ................................... .... број учесника 3,
6. ПД „Др. Лаза Марковић“ Ириг .......................... број учесника 3,
7. ПД „Стражилово“ Сремски Карловци.............. број учесника 3,
8. ПД „Железничар“ Шид ..................................... број учесника 2,
9. ПК „Спартак“ Суботица .................................... број учесника 2,
10. ПД „Црвени чот“ Петроварадин ...................... број учесника 2,
11. ПК „Копаоник“ Београд .................................... број учесника 2,
12. ПК „Јаворак“ Параћин ...................................... број учесника 2,
13. ПК „Победа“ Београд ........................................ број учесника 1,
14. КП „Зрењанин“ Зрењанин ................................ број учесника 1,
15. ПД „ГСП“ Нови Сад ........................................... број учесника 1,
16. ПК „Борковац“ Рума .......................................... број учесника 1,
17. АРК „Фрушка гора“ Нови Сад ........................... број учесника 1,
18. ДМД АЛАРМ Нови Сад ..................................... број учесника 1,
19. ОШ „Соња Маринковић“ Нови Сад .................. број учесника 1,
20. Ронилачки клуб Нови Сад ................................ број учесника 1,
21. БАНКА ИНТЕСА Нови Сад ............................... број учесника 1,
22. „Смех – Јога - Тренинг“ Нови Сад .................... број учесника 1,
23. Из грађанства ................................................... број учесника 11,

Према пријавним листама на 34. Ноћном планинарском маршу на Фрушкој гори
учесници су дошли из 23 града (насељена места) из Србије.
Кроз шуму ноћу у част Дана ослобођења Новог Сада. По 34. пут обележили смо
ноћном шетњом кроз Фрушку гору Дан када је Српска војска ушла у Нови Сад.
Било је то на Митровдан, 09.11.1918. године.
У суботу 08.11.2014. године на Поповици, у окриљу топлог планинарског дома
„Железничар“ (302м) Нови Сад окупило се 85 учесника ове свечане и меморијалне акције.
Време прохладно као поручено за планинарење. Кренули смо у 21:30 часова ка Краљевој
столици и Иришком венцу. Пун месец омогућио је ноћну шетњу пријатном. Од местимичне
облачности нисмо видели звездано небо. Месец је сијао као високи канделабр. Месечина ко
дан. Било је угодно ходати током целе вечери и без батеријске лампе. Дугачке сенке високих
стабала шарале су планинарским стазама. Колона се провлачи као стонога преко њих.
Батеријске лампе као свици додатно обележавају колону кроз шуму.
На Иришком венцу испред Информационог центра националног парка (НП) „Фрушка
гора“ направили смо прву паузу. Колону ноћних ходача предводили су Цветин Ристановић и
Душко Косјер. У средини водич за везу био је Боривоје Вељковић, а на крају колоне водичи
на зачељу били су др. Милан Бреберина и Илија Петровић. После краће паузе наставили смо
преко НОРЦЕВ-а / ТВ торња (кота 516м) ка Столовима / Астал до Масне ћупе. Кратка пауза
за евоцирање успомена на месту где су се планинари 1924. године договорили о оснивању
првог планинарског друштва у Војводини. У колони било је 80$ младих учесника. Поједини су
се интересовали о поводу ове ноћне шетње. Дошли су јер су их пријатељи позвали на
дружење без довољно информација. У разговору су добили објашњења о поводу, а разлог је
боравак у природи, слобода, ново друштво, разонода и љубав. Тако је и било. Ходали смо
брже него што смо планирали. Темпо су држали водичи, али их је група гурала брже.
Прешли смо преко Селишта и коте Авала до планинарског дома „Стражилово“ (301м)
на Черату. Два часа је по поноћи. Стигли смо сат времена пре планираног доласка у Дом..
Уморне ноге и знојаво тело дочекали су одмор после 18 препешачених километара.
Добродошлицу су нам пожелели: Жељко, Рада, Милан и Душко. Сместили смо се у
трпезарији. На столовима свеже крофне. На молбу организатора Рада је направила преко
200 крофни. Уз освежење и веселу причу пролазили су сати. Организатор је поделио
учесницима учесничке Дневнике, спомен печат, захвалнице и беџеве. Већина је отишла са
циља пре поделе свих спомен обележја. Иста ће им бити достављена накнадно. Преко 50
учесника кренуло је већ око 03:15 часова ка Буковцу (3км). Први јутарњи аутобус кренуо је у
04:05 часова. Мини-БУС ГСП био је пун као шибица.
Хвала свим учесницима што су дошли и заједно са нама, организаторима обележили
овај значајан датум у историји Новог Сада. До сада је на овим ноћним маршевима било ло
преко 2400 учесника. Хвала свим Организацијама, Савезима и Управи града Новог Сада на
подршци и разумевању за ову нашу активност.
Добро дошли на 35. ноћни планинарски марш о Митровдану 2015. године.

Снимци са свечаности поводом обележавања Дана ослобођења Новог Сада 2013. године
Нови Сад, 19.11.2014. годфине

Извршни одбор ПСД „Поштар“ Нови Сад,
по овлашћењу председника написао
Боривоје Вељковић

