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„УПОЗНАЈТЕ СВЕТУ ФРУШКУ ГОРУ ПЕШИЦЕ“
ФРУШКОГОРСКА БАЈКА
Бранко Штигмунд, ЖПСД „Др Радивој Симоновић“ из
Сомбора и Синиша Петров, ПСД Поштар из Новог Сада
организовали су у суботу, 23.06.2018. године први
међудруштвени сусрет на Фрушкој гори.
Старт пешачења био је по плану око 09:00 ч. са
паркинга испред манастира Раковац.
На старут се окупило поред три водича (Синиша
Петров, др Милан Бреберина и Боривоје Вељковић) из
новосадског „Поштар“-а било је 40 учесника из Сомбора,
три члана из КП „Зрењанин“ из Зрењанина и један учесник
из Суботице. У току пешачења придружили су нам се, из
грађанства, три учесника и и две куце.
Било је укупно 50 учесника. Старосна структура учесника била је од 2,5 године до 79
година. Најмлађи учесник био је Константин, а најстарија Љубица. Обоје из Сомбора.
Време сунчано са благим поветарцем.
Као поручено за пешачење.
На челу колоне био је Синиша Петров. На
зачељу Милан и Бора.
Од манастира Раковац (КТ4 Фрушкогорске
трансверзале) кренули смо ка извору Невен.
Изашли смо на гребен Кестен, са видиковцем на
Нови Сад. Наставили смо жутом стазом бр.19, до
трасе
Фрушкогорске
трансверзале,
којом
долазимо до Испоснице („Црквице у стени“).
Од испоснице се пењемо на гребен Плана,
где избијамо на црвену стазу бр.18. Овом стазом
настављамо до каменолома Раковац. Излазимо
на видиковац одакле се пружа леп поглед на
површински коп - каменолом. Настављамо
пешачење према гребену Личај, којим избијамо
на гребенски асфалтни пут, код излетишта
Змајевац.
Одлазимо до планинарског дома на
Змајевацу (КТ23 фрушкогорске трансверзале),
где стижемо на заслужени одмор после скоро 3
сата пешачења.
Пауза за одмор, оброк и освежење. Пре
повратка ка старту спустили смо се до гребенског
асфалтног пута поред кога је уређено излетиште
са видиковцем на Врдник и Врдничку кулу. Ту је
постављена горња станица „ЗИП-ЛАЈН“ жичаре за слободан пад излетника у дужини од
преко 1400 метара, помоћу котураче и алпинистичког сигурносног појаса ка доњој станици
- адреналин парку у подножју Врдничке куле.
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Пролазимо поред Дома и наилазимо на камени амфитеатар где је Љубица (79),
планинарка из Сомбора дивно отпевала једну песму. Поздрављена је дуготрајним
аплаузом. Узаном стазом низ стрму падину силазимо до Великог Раковачког потока.
Излазимо на прилазни асфалтни пут ка каменолому Раковац. Њиме се пењемо на
гребен Плана, до жуте стазе број 19. Стижемо до велике ловачке чеке на врху гребена
Плана. Одмор и пауза за фотографисање. Од чеке смо се спустили до пећине „Бели
мајдан“. На уређеном излетишту испред пећине снимци за успомену. Дневно пешачење
завршавамо на паркингу испред манастира Раковац. Домаћини се поздрављају са
гостима, а они одлазе у разгледање манастира.
Захвалили су се планинари из ЖПСД „Др Радивој Симоновић“ из Сомбора на
успешном вођењу групе стазама Свете Фрушке горе, предусретљивости водича у
критичним ситуацијама и изванредно испланираном пешачењу. Многи учесници су први
пут били у скривеним деловима панонске планинске лепотице.
Пешачили смо око 14 км са кумулативним успоном од око 750 м.
Повратак за Нови Сад уследио је по плану, са паркинга испред манастира Раковац,
око 16 часова. Домаћини су се захвалили гостима из Сомбора, Зрењанина и Суботице на
дружењу и пожелели да нам опет дођу у госте. Сомборци су нас позвали у Купусину и
парк природе „Горње Подунавље“ на њихову традиционалну акцију.
Срећно, видимо се ускоро.
Боривоје Вељковић

Госте из Сомбора, који су пристигли са два мини БУС-а, код манастира Раковац, дочекали
су водичи из ПСД „Поштар“ Нови Сад и учесници из Новог Сада, Зрењанина и Суботице

На челу колоне су Бранко и Синиша. Кренули смо ка извору „Невен“ и врху Кестен
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Код извора „Невен“

На коти Кестен уживали смо у панорамском погледу на Нови Сад

Панорамски снимак на меандар Дунава, Нови Сад и Бачку

Са стазе се пружао диван поглед на источни део гребена Фрушке горе и ТВ торањ (516 мнв).
Кестен, колона се упутила ка испосници-„Црквици у стени“ на стази Фрушкогорске трансверзале.
Константин (2,5 године) са мамом и баком, био је јунак данашњег пешачења.
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Са седла између Кестена и Плане учесници су посетили Испосницу манастира Раковац

Разгледање испоснице на стази Фрушкогорске трансверзале. Планинари из Сомбора први пут су
видели ову иапсоницу

Црвеном стазом број18 од Испоснице, па Жутом стазом (19) пешачили смо до каменолома Раковац

Панорамски снимак каменолома Раковац
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Испред планинарског дома на Змајевцу

Видиковац на Змајевцу са горњом станицом „Зип лајн“ – жичаре и повратак ка Дому

Иза Дома на Змајевцу налази се амфитеатар где је Љубица (79) отпевала севдалинку
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Стрми силазак у Велики Раковачки поток.

Помоћ учесницима при силаску

Жута стаза број 19 чека обнову маркација. Цврчак (капиталац) на стази.

Кантарион у цвату

На врху Плана, Константин (2,5) добио је, за успомену, беџ „Планинарске стазе свете фрушке горе“
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Пећина „Бели мајдан“

Инфо табла испред Пећине

Водичи на паузи испред Пећине „Бели мајдан“

Снимак за успомену испред пећине „Бели мајдан“. Посета овој пећини био је један од
циљева овог пешачења. Налази се у непосредној близини манастира Раковац, али су
водичи овај знаменити туристички локалитет оставили за крај пешачења.
страна: 7

ПСД „Поштар“ Нови Сад

Поздрав Бранку Штигмунду председнику ЖПСД „др Радивој Симоновић“ из Сомбора

На крају силазак до манастира Раковац.

Дођите нам опет.

Снимили: Бранко Штигмунд, Славица Рашуо, Петар Болозан и Боривоје Вељковић
Прилог за сајт припремио Боривоје Вељковић
На сајту објавила Катарина Паљић
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