Извештај са 35. Ноћног планинарског марша на Фрушкој гори
Организатор: СУ Планинарско Скијашко Друштво Поштар из Новог Сада
Учесника: 115, из 17 планинарских друштава
Укратко:
-

два пуна аутобуса, пуно младог света, доста незваничних планинара (грађанства)
ноћ лепа, готово савршена, топла, без ветра...
шетња пријатна, група компактна, енергија добра...

Почело је онако како то један јубиларни Ноћни марш и заслужује – добрим одзивом.
Наравно да то има добре везе са изненађујуће лепим временом, али то је већ некако
устаљено, редовно. Бар ових 7 маршева колико ја долазим, када се осврнем, сваке
године испало је одлично време. Хвала Ономе који је за то заслужан 
Још је пре поласка аутобуса из Новог Сада било јасно да сви учесници у један неће
стати, те се некако успео организовати и додатни. Из Буковца се бетонским
поплочаним путем , уз предиван поглед са брда на лепо осветљено село, лагано стигло
до Дома на Стражилову. Да време није било такво какво јесте, проблем би био како
сместити преко сто људи у дом који прима упола? Међутим унутра је било места
колико хоћеш, јер су сви желели да седе испред и дишу ову чисто поклоњену, топлу
јесењу ноћ. Готово сви столови пред домом попуњени, младих на све стране, гужва,
граја, врева – живот. Милина гледати. То је та најјача нота Ноћног марша. И
инспирација многима да долазе опет и опет. То га раздваја од осталих ''обичних''
акција.
Пред полазак, око пола 11, Бора Вељковић лепим говором поздравља све учеснике,
објашњава значење и историју марша и полако правимо формацију. Лагано (у ствари и
не тако лагано са Цветином на челу), колона са тек понеком укљученом лампом – није
било потребе и било је лепше без њих – клизила је преко Авале, Дирека, Селишта, док
није зашла у шуму. Традиционално, на Масној ћупи правимо паузу, уз упознавање са
значајем овом места. Даље смо у шумској атмосфери у пуном значењу те речи, јер под
нама непрестано – шуми. Код Информативног центра на Венцу правимо мало дужу
паузу, а одатле до саме Поповице и Железничаревог Дома – нашег циља овогодишњег
марша – стижемо већ расути и у налетима. Свако по свом темпу и ћеифу...
Ту нас дочекују првенствено топла срца домаћина, чији су производ топле крофне и
топао чај. Вееелико хвала Ради Крофници на несебичном труду, који сад већ
традиционално даје Поштару, а и многим другим природњачким скупинама и
акцијама.

У топлом дому најуморније брзо савладава сан, а ови издржљивији, ценећи Радин
труд, дају све од себе да није био узалудан. По жељи учесника, делимо захвалнице,
учесничке беџеве, оверавамо и печатирамо учесничке књижице...
И по обичају, пред долазак првог аутобуса, полако почиње да се празни дом и
завршава и овогодишњи марш...старији од половине учесника...
Како рекох да је почело како то један јубиларни Ноћни марш и заслужује, тако је све
време текао, а исти је леп осећај остао и до самог краја. Бар нама организаторима и
домаћинима. А вама учесници?
Немојте одговорити сада, испричајте нам догодине, прве суботе пред Митровдан, на
Фрушкој гори...
До тад, у здрављу се гледали...
ПС: Не могу се не захвалити на првом месту Цветину Ристановићу који је највише гурао
причу о Ноћном маршу. Такође Жељку и Маријани за, поред осталог, велику подршку
на старту и циљу. Бори и Дуки на водству, учесницима на посети... И још једном Ради
на крофнама.
Ево и техничких података:
Назив Друштва

Број учесника

Планинарско рекреативна секција ФТН
ПСД Железничар Нови Сад
СУ ПСД Поштар Нови Сад
Гора Врбас
ПК Адреналин
ПСД Др Лаза Марковић Ириг
ПД Вилина Водица Буковац
АРК Фрушка Гора Нови Сад
Стазе здравља Нови Сад
Планинари сланинари Нови Сад
ПСД Стражилово Сремски Карловци
ПСК Сириг
ПК Раднички Београд
ПД Јеленак Панчево
Копаоник Београд
Грађанство

27
17
10
7
5
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
31

ukupno

115

Извештај саставио: Горан Ђуричић, СУ ПСД Поштар

