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Наставили смо дружење у оквиру пројекта „Деца и родитељи пешаче заједно“ 
 

У КОЛОНИ ТРИ ГЕНЕРАЦИЈЕ 
 

Позвали смо на пешачење планинаре и оне који то нису да у суботу, 20.06.2020. 
године дођу са децом на Фрушку гору. 

Заказан је скуп на Иришком венцу, на пољани код кафеа Арена,  
преко пута Инфо центра НП "Фрушка гора" од 9:30 до 9:45 часова. 

До Иришког венца учесници су пристигли аутомобилима.  
На пешачење, стартовали смо у 10:15 часова.  
Окуполо се 43 учесника. 
Из ПСД "Поштар" Нови Сад било је 14 учесника. Старији чланови довели су још 

шесторо наследника. Из грађанства придружило нам се још 23 учесника.  
Старосна структура била је: 26 одраслих и 17. десе. 
Освануло је сунчано суботње јутро. Небо није наговештавало кишу и ако су то 

урадили метеоролози. Најављених осморо није дошло највероватније због лоше прогнозе. 
Катарина Паљић је поздравила присутне и упутила их до Инфо-центра да купе 

дневне карте за улазак у 
Национални парк Фрушка 
гора.   

Кренули смо гребенским 
путем према Змајевцу, поред 
Старе болнице за плућне 
болести на Иришком венцу. 
Наставили смо низбрдо 
"Црвеном стазом број 16" 
према југу.Катарина 
зауставља групу и указује 
деци на шумско воће, дивља 
трешња. Сваком детету 
старији су убрали дивљу 
воћку. Кисела је, али здрава и 
освежава. Силазимо поред 
Козарнице до потока 
Видаковац па узбрдо на косу 
(попречни гребен са била 
Фрушке мгоре) Кланци. Пешачимо десном обалом потока Видаковац. Купина је пустила 
своје вреже преко стазе.  

Изашавши близу гребена Фрушке горе поздравиули смо се са 6 учесника којима је 
ова деоница била довољна за преподневно пешачерње. Вратили су се гребеном на 
Иришки венац.  

Косом Кланци наставили смо према југу, низбрдо ка одморишту "Витино врело" са 
извором посвећеном Свецима Козму и Дамјану.  

Сви су већ прижељкивали паузу за одмор, оброк и освежење. На овом одморишту 
постављене су клупе и стом око кога смо се окупили.  

Поједини учесници заузели су позиције на облужњим деблима.  
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Катарина и Бора су учесницима поделили беџеве са амблемом акције "Деца и 

родитељи пешаче заједно", налепнице нашег Друштва и печат пешачких стаза Свете 
Фрушке горе отиснут на папирићима за успомену.  
Породицама које су дошле са 
децом, водичи су уручили 
Дечји атлас - Планине Србије. 
Деца и родитељи могу да 
науче нове информације о 
рељефу Србије.  

Очекујемо да планирају 
и предложе следећу планину 
где би могли да их поведемо. 

Наставили смо узбрдо 
преко потока Јермуш ка 
пензионерском извору и 
стазом број 28 
са"Кнафелчовом" ознаком ка 
гребену Фрушке горе. Поред 
стезе уочавамо печурке, 
пужеве, жабе и разне бубе. 
Највећу пажњу учесника 
привукао је велики Јеленак.  

Поред "КТ Краљеве столице - Лединачке капије" обрели смо се на Иришком венцу 
око 14:30 часова.  

Како смо планирали тако смо и урадили. Дужина стазе: око 7 км, укупан успон/спуст: 
око 300м.  

 

Водичи на стази били су:  
Катарина Паљић на челу колоне, Боривоје Вељковић.  
О учесницима у колони бринули су Душко Косјер и Цветин Ристановић.  
Док су Др Милан Бреберина и његов унук Вук обезбеђивали зачеље колоне.  

 

На крају акције водичи су се захвалили учесницима на сарадњи.  
Учесници су водичима узвратили честитке за организацију и вођење ове хетерогене 

групе са учесницима од 3 до 80+ година.  
На путовању ка Новом Саду пратила нас је киша. 
За поједине учерснике била је ово напорна стаза.  
Већина је добро поднела напоре. 
Дођите нам опет. 

Боривоје Вељковић 
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Снимили: Душко Косјер и Боривоје Вељковић 
 


