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Планинарско друштво СУ ПСД ''Поштар''из Новог Сада oрганизовало је прву
акцију по Календару за 2016. год.

Фрушка гора без снежног огртача
У петак, 02. јанара 2016. године кренули смо у 08:20 часова аутобусом бр. 78 са
приградске аутобуске станице за Беочин село до Раковца.
Прохладно јутро. Снега на стази није било. Местимично се задржала смрзнута
снежна покорица од предходних дана. Пешачили смо трасом: Раковац – Кестен – Плана –
Змајевац – Краљева столица – Поповица. Дужина стазе била је око 16,5 км, а висинска
разлика успона око 500 м. Од Раковца до седла изнад манастира Раковац па узбрдо до
каменолома Раковац. Било нас је осморо. Очекивали смо сусрет са излетницима из
зрењанина удружења „Брегић“. Нисмо их срели на стази. Знали смо да и они прктикују
„Новогодишњи излет“. Стигли смо до планинарског дома на Змајевцу. Чај и друга пића за
освежење. У Дому затекли смо Драгана Малиновића са пријатељима. Дочекали су Нову
годину на гребену Фрушке горе. Ћаскамо док се они спремају на излет у околину. Драган се
сетиомомента из Јужне Америке када су он и Милан Бреберина били на експедицији.
Случајно су се срели у ресторану. Изненада док се унутра Драган са планинарима одмарао и
освежавао Милан је упорно гледао кроз прозор дали има места за њега и друштво. Случајно
био је то срдачан сусрет на другом крају света.
После паузе снимак са заставом „Поштара“ испред Дома па пут под ноге. Милан и
Цветин кренули су убрзаним темпом без паузе ка Поповици. Они су одмах по доласку на
Поповицу наставили БУС-ом ка Новом Саду.
Душко и Бора су са преосталим планинарима лагано гребеном пешачили за њимака
Краљевој столици и Поповици. Било је
срдачних сусрета на Фрушкој гори пуној
излетника из Београда, Зрењанина,
Новог Сада и околних места.
У планинарском дому
„Железничар“ Нови Сад, на Поповици
дочекали су нас планинари удружења
„Брегић“ и КП „Зрењанин“ из Зрењанина.
Пристигли су „Планинари сланинари“ са
Синишом после фрушкогорске авантуре
по стазама којима се ређе иде. Повратак
у Нови Сад уследио је у различитим
терминима поласка приградског БУС-а
ГСП са Поповице у: од 13:30, 14:35;
15:55.
Сви учесници првог овогодишњег
пешачења били су адекватно опремљени
за целодневно пешачење у зимским условима.
Текст: Боривоје Вељковић,

Снимили: Душко Косјер и Боривоје Вељковић

