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СУ ПЛАНИНАРСКО СКИЈАШКО ДРУШТВО „ПОШТАР“ НОВИ САД  
21000 НОВИ САД, улица Народних хероја бр.2, Телефони за контакт: 
064 217 11 87 Зденка Каспер, председник; 064 236 95 24 Боривоје Вељковић; 
062 621 217 Катарина Паљић, секретар; е–пошта:  psdpostar@gmail.com 
064 292-89-73 Владимир Кандић,                 е-сајт: www.psdpostar.org.rs  
ПИБ: 102676375;  Жиро рачун:  310 – 7748 - 55  НЛБ Континентал банка Н.Сад 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ПЛАНИНАРСКЕ АКЦИЈЕ 

30. Светосавско пeшачење фрушком гором 
„Ускликнимо с' љубављу“ 

Датум:                                                                                          25.01.2020.године 
Време проведено на стази:       полазак око 09:15 часова дфолазак у Дом око 14:15 = 5 час. 
Планина:фрушка гора,                                        врхови, Астал (485 мнв), Главица (328 мнв) 
Смештај: планинарски дом:„Стражилово“ (284) на Черату, „Занатлија“(315мнв) под Главицом 
Организатор акције:                                                                      СУ ПСД „Поштар“ Нови Сад 
Водич / вођа пута / учесник:                                                                               Синиша Петров 
Освојен највиуши врх:........................................................................................ Астал (485 мнв) 
Висинска разлика успона:                                 исходиште  80 мнв, на врх: 485 мнв = 540 мнв 
Висинска разлика силаска                                            са врха: 485 мнв, на 155 мнв = 485 мнв 
Препешачено Км:                                                                                                                   16 км 
Број учесника на акцији: 222 из 19 ПД + грађ.   Број учесника из ПСД „Поштар“ Нови Сад: 22 
 

Опис акције: Пријатан, скоро 
пролетњи, дан у Сремским 
Карловцима. Температура  је пар 
степени изнад 0, суво, сунчано. 
Некако истовремено, са доласком 
планинара из тог другог аутобуса, 
пристигли су и планинари из 
Суботице и Сомбора, који су 
допутовали сопственим превозом. 
Током окупљања на тргу, испред 
чесме „Четири лава“ понудили 
смо учеснике колачићима 
спонзора Биобела Сириг. 
Истовремено је Цветин 
Ристановић вршио поделу 
пријавних листића и прикупљање попуњених. На подест чесме, украшене заставама „НПС“ 
и ПСД „Поштар“, изашли су Томислав Стаменић, Давор Зеленика, Цветин Ристановић и 
Синиша Петров.  
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Председник Тома је поздравио присутне и захвалио се на учешћу, а Синпе је говорио о 
садржају и току акције, представио ветерана Цветина као једног од идејних твораца ове 
манифестације (поздрављено аплаузом) и најавио певање химне.  

Представљена је траса кретања, најављени одмор и 
подела захвалница у дому „Стражилово“, пауза на 
„Масној ћупи“ и подсећање на групу оснивача првог 
планинарског друштва у Новом Саду и на крају, 
окупљање у планинарском дому „Занатлија“. 
Затим је Давор Зеленика позвао присутне да заједно 
отпевамо химну Светом Сави, што су учесници 
здушно 
прихватили, 
охрабрени 
мелодичним и 
одлучним 

гласом хоровође.Уследило је заједничко 
фотографисање и полазак око 09:15. Колона, коју је 
предводио Синиша, се кретала најављеном трасом, 
кроз парк „Дворска башта“, успоном кроз Дудару до 
Чератског гребена и даље преко коте Авала, до 
планинарског дома „Стражилово“, а зачеље су 

контролисали Милан и Цветин. Преко Чератског 
гребена стигли до дома у коме је Цветин сортирао 
пријавне листиће, а Синпе исписивао захвалнице 
које смо поделили до поласка.  
Пешачење смо наставили силаском у долину 
Стражиловског потока, пратећи трасу Фрушкогорске 
трансверзале. Група од десетак планинара из 
Сомбора, вратили су се преко Магарчевог брега у 
С. Карловце. По изласку на Буковачке ледине, 
направили 
смо краћу 
паузу. Са 
тог места је 

свега неколико учесника отишло у Буковац.  
Наставили смо, преко коте Дирек и Селишта, 
према спомен обележју „Масна ћупа“.  

Код споменика правимо паузу, где нам др Милан 
Бреберина, већ традиционално, приређује 
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подсећање на осниваче првог планинарског друштва у Новом Саду „Фрушка гора“. Потом 
се, из практичних разлога, делимо у две групе од по стотинак учесника. Прва, која ће се 
кретати брже, жури да стигне на приградски аутобус на Парагову са поласком у 15:00 ч. и 
друга, која умереним темпом, наставља преко Астала и Дебелог храста до брда Главица 
до у планинарског дома „Занатлија“. 
Учесници из ПСД „Поштар“ Нови Сад: 1. Зденка Каспер, 2. Стојанка Вуков,  
3. Жељка Вучковић, 4. Драгиња Крстић, 5. Дара Герић, 6. Лидија Лалевић, 7. Катарина 
Врећа, 8. Љубица Арежина, 9. Маријана Докић, 10. Ана Пачарић, 11. Драган Ћурчић, 12. 
Душан Бојиновић, 13. Зоран Марунић, 14. Милорад Топић, 15. Илија Радић, 16. Слободан 
Дражић, 17. Давор Зеленика, 18. Душко Косјер, 19. Томислав Стаменић, 20. Цветин 
Ристановић, 21. Милан Бреберина, 22. Синиша Петров. 

Оверава водич aкције и аутор мапе: Синиша Петров 

Скраћени извештај за архиву саставио Боривоје Вељковић 
 


