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“УПОЗНАЈТЕ СВЕТУ ФРУШКУ ГОРУ ПЕШИЦЕ“

Пешачили смо стазама СВЕТЕ ФРУШКЕ ГОРЕ
Кишовито вече и магловито јутро нису наговештавали леп сунчан дан, како су
најављивали метеоролози.
Група планинара окупила се у суботу, 20.10.2018. г. 09:35 ч. у Новом Саду на
међумесној аутобуској станици, на перону за Парагово. Поједини учесници стигли су до
Дома под Главицом сопственим аутомобилом.
Чланови ПСД „Златибор“ из Београда дошли су у Нови
Сад њиховим аутобусом из Београда. Дочекао сам их у
Петроварадину.
Према договореном плану и програму довезли смо се до
Петроварадинске тврђаве. После једночасовног боравка на
Тврђави уз разгледање "Гибралтара на Дунаву" и уживању у
панорамском погледу на Нови Сад отишли смо у ресторан
"Тераса" на паузу за кафу.
До Парагова стигли смо са малим закашњењем, у односу
на планирано време. Новосадски планинари (ПСД “Поштар“,
ПСД “Железничар“ и ПД “Вилина водица“ из Буковца) стрпљиво су нас дочекали и
поздравили уз осмех.
Заједно смо кренули „зеленом стазом број 6“ од Парагова до планинарског дома
„Занатлија“ под Главицом. Испред Дома, на тераси, дочекали су нас Милојко и Синпе.
Припремили су нову мапу планинарских стаза, коју треба да залепе преко постојеће, која
је нацртана на лиму (Отто Јан). Помогли смо им и припремили се за старт.
Кренули смо око 11 часова од планинарског дома
„Занатлија“ под Главицом, “зеленом стазом број 6“ ка
раскрсници планинарских стаза „Столови“, па стазом
Фрушкогорске трансверзале преко Астала до „Масне ћупе“ и
назад. Они са слабијом кондицијом остали су на тераси Дома.
Већа група уживала је у дивном сунчаном дану пешачећи
умереним темпом, прилагођеним већини у групи. Мањи број
учесника на овом уживању одлучио је да се од раскрснице
„Столови“ врати назад до Дома.
Нас двадесетак наставило је до "Масне ћупе",
излетишта где су планинари подигли спомен обележје
оснивачима планинарског друштва "Фрушка гора" (1924)
поводом обележавања 75 година од оснивања истог.
Траса пешачења била је дуга око 14 км. На повратак за
Нови Сад, како је планирано, поједини учесници стигли су до
окретнице БУС-а број 72 на Парагову пре 16:25 часова када је БУС кренуо за Нови Сад.
После пријатног пешачења пријао нам је гулаш са купус салатом који је припремио
Милојко са сарадницима. После заједничког ручка у Дому, пешице смо се спустили до
Парагова где нас је чекао београдски БУС.
Било нас је 33. на пешачењу и дружењу, из Београда 21 са возачем који је пешачио
са нама и 12 из Новог Сада.
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Водичи и организатори били су Боривоје Вељковић и Катарина Паљић из ПСД
"Поштар" Нови Сад. Учеснике из Београда довели су планинарка Мица и Момчило
Симеуновић из ПД „Златибор“.
У прилогу овог кратког извештаја следе снимци са пешачења и боравка у Дому.
Уживајте мало и ви који нисте били са нама, а ми ћемо да се подсетимо како нам је било.
Придружите нам се у следећу недељу, 28.10. на пешачењу "Занатлијском пешачком
стазом". Срдачно вас поздравља Бора.

На Петроварадинској тврђави

На Парагову

После стрпљивог чекања на Парагову кренули смо ка планинарском дому под Главицом
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Планинарски дом „Занатлија“ под Главицом

Тераса Дома.

На месту где је била стара мапа планинарских стаза постављена је нова

Кренули смо ка „Столовима“

На „Столовима“, снимак за успомену

Стигло је и зачеље
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После „Столова“ и коте „Астал“, спустили смо се ка спомен обележју на „Масној ћупи“

„Масна ћупа“, место где се планинари сећају на осниваче Планинарског друштва
„Фрушка гора“ (1924) поводом 75 година Планинарског савеза Војводине
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Повратак је уследио преко „Столова“.

Зачеље ускоро стиже на ручак

На стази нас је дочекао Синпе

Катарина и Стојанка (десно)

Аутор мапе је Синиша Петров - Синпе
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Ручак нас је освежио после вишечасовног пешачења
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Снимили: Катарина Паљић, Мариана Секе, Синиша Петров и Боривоје Вељковић
За сајт припремио Боривоје Вељковић
На сајту објавила Катарина Паљић
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